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RESUMO 

 

Objetivo: Analisar e confrontar as percepções dos gestores de projetos e dos stakeholders 

internos (manutenção, produção e controle de qualidade) em uma empresa de pneumáticos no 

que tange a qualidade em projetos, a fim de identificar atributos que possam contribuir de 

forma positiva na qualidade da entrega de novos empreendimentos.     

Desenho / Metodologia / Abordagem: Preliminarmente foi realizada uma revisão 

sistemática da literatura acerca de atributos de qualidade em projetos. Como resultados, após a 

triagem, foram selecionados 18 artigos que permitiram a identificação de pontos que podem 

influenciar na percepção da qualidade por parte dos stakeholders. Na vertente empírica do 

estudo, amparada pela teoria, foram realizadas entrevistas e aplicados questionários a fim de 

buscar junto aos profissionais que implantam e que recebem os impactos dos projetos, o 

confronto e a complementação das descobertas teóricas. 

Achados: Através da literatura foram identificados 11 fatores que impactam na percepção da 

qualidade dos projetos. Os elementos encontrados estão dispostos em dois grupos de 

qualidade, sendo um sobre a qualidade em projetos e o outro sobre a qualidade percebida em 

projetos. Empiricamente foi possível verificar as percepções dos setores de manutenção, 

produção, projetos e qualidade no que tange a qualidade e verificar quais são convergentes 

entre as áreas estudadas.  

Implicações Práticas: Através da pesquisa teórica foi possível sistematizar os fatores que 

influenciam na percepção da qualidade em novos projetos. Além disso, mediante os 

resultados alcançados os gestores de projetos podem buscar aperfeiçoar a qualidade em novos 

empreendimentos, buscando atender principalmente as percepções que convergiram entre os 

stakeholders dos setores estudados. 

Originalidade / Valor: A proposta de análise das percepções entre os stakeholders ajuda na 

gestão de projetos e na evolução das entrega técnica e perceptual da qualidade em novos 

empreendimentos. 

Palavras-chave: Stakeholder. Percepções. Qualidade. Projetos.  

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Purpose: Analyze and confront the perceptions of project managers and internal stakeholders 

(maintenance, production and quality control) in a tire company with regard to quality in 

projects, in order to identify attributes that can contribute positively to the quality of delivery 

of new ventures. 

Design / Methodology / Approach: Preliminarily a systematic review of the literature on 

quality attributes in projects was carried out. As a result, after screening, 18 articles were 

selected that allowed the identification of points that may influence the perception of quality 

by the stakeholders. On the empirical side of the study, supported by the theory, interviews 

were carried out and questionnaires were applied in order to seek together with the 

professionals who implant and receive the impacts of the projects, the confrontation and the 

complementation of the theoretical discoveries. 

Findings: Through the literature, 11 factors have been identified that impact on the 

perception of project quality. The elements found are arranged in two quality groups, one on 

quality in projects and the other on quality perceived in projects. Empirically, it was possible 

to verify the perceptions of the sectors of maintenance, production, projects and quality with 

regard to quality and to verify which are convergent between the studied areas. 

Practical Implications: Through the theoretical research it was possible to systematize the 

factors that influence the perception of quality in new projects. In addition, through the results 

achieved, project managers can seek to improve quality in new projects, seeking to meet 

mainly the perceptions that converged among the stakeholders of the sectors studied. 

Originality / Value: The proposal of analysis of the perceptions among the stakeholders 

helps in the management of projects and in the evolution of the technical and perceptual 

delivery of quality in new ventures. 

Keywords: Stakeholder. Perceptions. Quality. Projects 
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1.  INTRODUÇÃO 

1.1.  Considerações Iniciais 

A implantação de um projeto normalmente é conduzida por um gestor de projetos. Este 

gestor é responsável pelo novo empreendimento que será desenvolvido na empresa. Os 

principais indicadores que os gestores de projetos utilizam para avaliar o desempenho dos 

trabalhos desenvolvidos estão baseados no trinômio prazo, custo e qualidade (além da 

satisfação dos stakeholders). Vale salientar que a qualidade do projeto é um fator decisivo, 

assim sendo, algumas metodologias são constantemente aperfeiçoadas para sustentarem a 

excelência e a qualidade nos empreendimentos, seja através do aprendizado adquirido em 

outros projetos, da orientação dos clientes ou até mesmo através de benchmarking 

(KERZNER, 2017). 

MAZUR et al. (2014) observaram que a capacidade de os gestores de projetos em 

desenvolverem uma alta qualidade nos empreendimentos conduzidos (no caso estudado, 

projetos australianos de defesa militar), tinha uma ligação direta com relacionamento entre as 

partes interessadas. Assim, quando existiam parcerias eficazes entre o gestor de projetos e as 

partes interessadas havia um aumento correspondente na taxa de assertividade no que fora 

proposto inicialmente.  

Os resultados obtidos no estudo dos supracitados autores indicam que as relações 

estabelecidas pelos gestores de projeto com os stakeholders internos, tais como os grupos que 

estão diretamente ligados ao projeto como os colaboradores de produção e manutenção 

afetam diretamente nos objetivos, no apoio organizacional oferecido, na informação e no 

feedback, na eficácia da comunicação e no reconhecimento de problemas no projeto. Os 

autores salientam ainda que um fator de destaque descoberto em suas pesquisas se encontra na 

inteligência emocional dos gestores de projetos, que está certamente relacionada ao 

desenvolvimento dos relacionamentos dos stakeholders.  

Segundo OLANDER et al. (2005) em cada novo empreendimento se faz necessário um 

estudo para traçar um plano afim de atingir os objetivos propostos no projeto, neste plano 

devem ser considerados os aspectos quantitativos (onde estão inseridos a parte tecnológica e 

econômica) e os aspectos qualitativos (como a influência dos stakeholders).  

Para LAM et al. (2004) existe um elo entre percepções de valor do cliente e a sua 

satisfação. Porém a percepção de satisfação e qualidade em projetos se torna muito difícil de 
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mensurar, pois depende do julgamento de cada setor ou até mesmo do indivíduo que está 

avaliando o empreendimento.  

Cada setor pode ter uma percepção diferente do que seria a qualidade e sucesso de um 

projeto. No estudo realizado por DAVIS (2017) sobre a percepção de sucesso em projetos por 

diferentes grupos de stakeholders foi verificado que cada parte interessada deu prioridade a 

diferentes pontos do projeto. 

Segundo FERNANDES et al. (2014) a percepção de valor de um projeto pode ser 

subdividida em duas grandes vertentes: a qualidade do projeto e a qualidade percebida do 

projeto. A qualidade em projetos tem como seus principais pontos a percepção das partes 

interessadas no atendimento aos requisitos do projeto; a revisão periódica do acordado 

inicialmente no projeto; a identificação das partes interessadas no empreendimento, e a 

adequação do escopo aos interesses das partes interessadas.  

Por outro lado a qualidade percebida em projetos está apoiada na comunicação existente, 

na liderança do projeto, na manutenção do bom  relacionamento entre as partes interessadas e 

na busca em atender as expectativas das partes interessadas do projeto. (YANG et al., 2011) 

Segundo TURNER et al. (2012), o entendimento de qualidade do projeto se torna mais 

complexo uma vez que se faz necessário considerar as perspectivas das partes interessadas. 

Ao tentar atender a qualidade do projeto e a qualidade percebida do projeto o gerente de 

projetos pode obter uma perspectiva mais realista dos objetivos atingidos, do sucesso e da 

qualidade entregue. Assim sendo, a qualidade do projeto na visão dos stakeholders não pode 

ser resumida apenas no tempo, custo e qualidade entregue, existem muito mais variáveis a 

serem consideradas nesta avaliação. 

Neste contexto, o entendimento por parte dos gestores das diferentes perspectivas dos 

stakeholders pode ser identificado como ponto favorável para obtenção de maior aceitação 

dos projetos a serem implementados. (DAVIS, 2014) 

Em especial, em uma empresa multinacional de pneumáticos, observa-se que projetos que 

impactam nos setores de produção, manutenção e qualidade têm sido implementados com 

baixo grau de atenção por parte dos gestores de projetos em relação à interferência dos 

stakeholders internos, notadamente, os gerentes industrial, de manutenção, de qualidade e 

seus respectivos colaboradores tem uma percepção que os gestores dos novos 

empreendimentos algumas vezes negligenciam as dificuldades do setor que recebe o projeto.   
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De acordo com os relatos dos setores supracitados, por vezes, um novo projeto é 

informado um mês antes de ser implementado, sem que haja ao menos um entendimento mais 

aprofundado das especificidades de funcionamento do setor, quais são as suas verdadeiras 

necessidades e quais as dificuldades operacionais que os colaboradores enfrentam.   

 

1.2.  Descrição da Situação-Problema 

Em projetos implantados em uma empresa multinacional de pneumáticos com planta 

industrial situada no Estado do Rio de Janeiro, os gestores de projetos e gerentes funcionais 

podem ter percepções distintas em relação à dimensão qualidade em projetos. Alguns 

empreendimentos realizados na empresa de pneumáticos supracitada, não obtiveram uma 

avaliação positiva no que concerne à qualidade do projeto instalado (como são explanados nos 

parágrafos a seguir). Segundo observações realizadas pelos setores de qualidade, produção e 

manutenção os projetos apresentaram pontos falhos que dificultaram a produção e a rotina dos 

setores supracitados. 

Em um dos casos, ao realizarem um novo projeto onde era necessária a instalação de um 

sistema de aspersão foi observado que alguns problemas técnicos como, por exemplo, a não 

existência de um sistema de dreno para retorno ao tanque após a utilização do conjunto 

instalado o que impactou diretamente na linha de produção após sua instalação. Sendo assim, 

quando era necessária a utilização novamente do conjunto, o produto de aspersão não 

funcionava (pois o bico havia obstruído) trazendo prejuízos à linha, problemas para o setor de 

manutenção (troca sistemática dos bicos) e problemas para equipe responsável pelo controle 

de qualidade (com a aspersão comprometida, houve a necessidade de um maior controle 

naquele ponto da linha de produção). 

Em outro momento foi verificada a necessidade de instalação de um novo sistema de 

introdução de óleo em uma máquina que faz a mistura de diversos produtos para criação da 

napa de borracha. Após a instalação, o sistema não conseguiu ficar totalmente estanque, 

acarretando em diversos problemas ao setor produtivo como grandes paradas e perdas de 

produtos (refugos), além de um atraso de mais de 4 meses na entrega do proposto no escopo 

original e um custo adicional de mais de 30% do acordado inicialmente.  

Em ambos os casos, foi possível observar a divergência quanto ao entendimento da 

dimensão qualidade dos projetos instalados segundo os diferentes setores da empresa, pois os 

empreendimentos não foram capazes de serem finalizados sem que impactassem de forma 
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deletéria nas áreas que estão diretamente ligados (setor de qualidade, produção e 

manutenção). Além disso, os problemas de concepção de projeto só foram amenizados através 

da habilidade e conhecimento do efetivo ligado a produção, não havendo apoio do setor de 

projetos para sanar o desvio que estava afetando a linha de produção. 

Desta forma, foi verificada uma oportunidade de estudo das percepções da qualidade de 

projetos em diferentes setores, que trabalham diretamente no conjunto após a sua instalação.  

Nesse ínterim, a situação-problema a ser analisada se passa em uma empresa europeia que 

iniciou as suas atividades industriais há mais de 35 anos no Brasil. Nesses anos a expansão se 

tornou necessária para que pudesse atender a demanda do mercado. Assim sendo, em 

Fevereiro de 2018 foi instalada uma extrusora na principal linha de produção no setor de 

mantas de borracha para atender as novas tecnologias que foram incorporadas nas mantas que 

constituem o pneu.  

Por se tratar de uma indústria multinacional quase todos os projetos que chegam ao Brasil 

já foram instalados em outros países com direcionamento da Central (Matriz) em relação a 

como realizar e qual o objetivo do projeto. Esta máquina foi escolhida para análise do projeto 

entregue, buscando a incorporação plural das perspectivas de profissionais dos setores de 

manutenção, produção, qualidade e de projetos. 

Vale salientar que durante as várias expansões realizadas pela empresa, houve mudanças 

que foram bem recebidas e outras nem tanto pelos setores de manutenção, produção e 

qualidade.  

Em especial, destaca-se o caso de uma linha de manta de borracha que reveste a parte 

interna do pneu que teve que ser construído em um galpão preexistente. Nesse espaço eram 

notórios a limitação de espaço físico e recurso financeiro escasso devido a um momento 

difícil que a empresa passava. O referido projeto teve alguns entraves na sua execução, que se 

refletiram em alguns problemas para os grupos que atuavam na linha e que acabaram por 

afetar a produção após a entrega do projeto. Assim sendo, experiências que não foram tão 

bem sucedidas normalmente acabam influenciando a percepção entre as equipes que 

trabalham nos projetos instalados. 

Nesse sentido, o presente estudo almeja responder às seguintes questões-central de 

pesquisa: quais os diferentes entendimentos/ percepções provenientes de distintos atores-

chave organizacionais em relação à dimensão qualidade em projetos? Em que medida essa 

possível divergência pode ser deletéria sob as perspectivas técnica para a empresa?  
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1.3.  Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral  

O presente trabalho tem como objetivo analisar as percepções dos gestores de projeto 

e dos colaboradores envolvidos no setor produtivo entregue, em uma empresa do setor de 

pneumáticos, em relação à dimensão qualidade em projetos.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar e sistematizar, com base na literatura, os constructos qualidade em 

projetos e qualidade percebida em projetos. 

 Identificar com base em entrevistas as percepções dos grupos envolvidos após a 

entrega do projeto; 

 Confrontar as percepções dos distintos stakeholders após a entrega do projeto; 

 Verificar em que medida divergências perceptuais impactam na empresa em 

termos técnicos;  

 

1.4.  Questões da Pesquisa 

 O que a literatura identifica como qualidade em projetos e como qualidade percebida 

em projetos?  

 Quais as percepções das áreas de qualidade, manutenção e produção em relação à 

qualidade do projeto entregue no setor de mantas de borracha? Essa percepção mudou 

com o passar do tempo? Caso positivo, que fatores influenciaram para que houvesse 

essa mudança? 

 Quais sugestões os grupos estudados podem oferecer para o aperfeiçoamento na 

execução de novos projetos na empresa? 

 

 

1.5.  Relevância do Estudo 

O presente estudo apresenta relevância na medida em que disponibiliza uma análise de 

fatores que podem influenciar diretamente no que tange à qualidade dos projetos que são 

entregues. 



17 
 

A pesquisa também pode contribuir para empresas que executam projetos internos e que 

buscam aperfeiçoar as práticas de gestão de projetos. Melhorando, assim, o desempenho na 

execução do empreendimento e na busca de um ajuste entre o gestor e as partes interessadas, 

que acabam por culminar na satisfação do cliente. 

O estudo é também relevante em termos acadêmicos, pois contribui para o avanço da 

compreensão das percepções das diferentes áreas em relação à qualidade de projetos. 

 

1.6.  Delimitações do Estudo 

O presente estudo foi estruturado tomando como base uma nova máquina (extrusora) 

instalada na principal linha de produção no setor de mantas de borracha de uma empresa 

multinacional na área de pneumáticos (localizada no Estado do Rio de Janeiro), buscando as 

perspectivas no que tange a qualidade de projetos dos grupos que atuam diretamente na linha 

após a sua conclusão. Os grupos selecionados para análise são dos setores de manutenção, 

produção, qualidade e projetos. Não foram feitas análises comparativas com outros projetos 

internos da planta selecionada, projetos realizados por outras plantas do próprio grupo ou 

qualquer tipo de projeto fora do grupo. 

 

1.7.  Estrutura Metodológica do Estudo 

O estudo foi desenvolvido através de uma estrutura metodológica composta por uma 

vertente teórica e outra empírica, essas vertentes são complementares e acabam se 

relacionando para responder as questões e objetivos da pesquisa conforme proposto por 

ARAUJO (2011), ilustrado na Figura 1.  
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Figura 1 – Estrutura Metodológica do estudo 

Fonte: Adaptado de Araujo (2011) 

 

A vertente teórica se sustenta através de revisões da literatura para apresentação de uma 

fundamentação teórica sobre os temas essenciais abordados. As observações sobre os temas 

qualidade em projetos e a qualidade percebida em projetos, bem como os fatores que 

impactam na qualidade dos projetos (fruto dessa análise) fundamentam a proposta da 

metodologia da pesquisa que foi aplicada na indústria de pneumáticos para guiar o avanço da 

vertente empírica.   

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

coleta e análise dos dados de uma empresa do segmento de pneumáticos a serem aferidos 
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neste estudo. Nesta vertente realiza-se a confrontação das informações levantadas, as 

entrevistas, a aplicação e análise de questionário para validação da proposta metodológica.  

A análise das duas vertentes tem por objetivo contribuir com o desenvolvimento das 

proposições finais do estudo e também para nortear pesquisas futuras. 

As conclusões da pesquisa têm como meta responder as questões-problema da presente 

pesquisa e identificar os fatores potenciais que influenciam na qualidade de projetos. 

  

1.8.  Organização da Pesquisa 

O presente estudo foi desenvolvido em 5 (cinco) capítulos. O Capítulo 1 tem característica 

introdutória e tem como propósito contextualizar o tema do estudo. 

No Capítulo 2 é apresentada a fundamentação teórica que está baseada um uma revisão da 

literatura no que tange as perspectivas na entrega de um projeto e nos fatores que impactam os 

projetos. Este capítulo possibilita um maior aprofundamento sobre o tema que é objeto de 

estudo. 

O Capítulo 3 retrata os procedimentos e a metodologia da pesquisa utilizada, que é 

estimulada através da revisão da literatura. 

O Capítulo 4 apresenta as análises e a discussão dos resultados da pesquisa, que foram 

obtidos através de entrevistas realizadas junto aos colaboradores da empresa estudada. 

E, por último, é apresentado o Capítulo 5 onde são expostas as principais conclusões do 

estudo e as sugestões para desenvolvimento de estudos futuros. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

2.1. Levantamento Sistemático da Literatura 

Para GUEDES (2012), a bibliometria refere-se a um conjunto de técnicas adotadas para o 

mapeamento e produção de indicadores que contribuem nas tomadas de decisão, o que afeta 

no esforço científico para investigação de uma temática específica.   

Tendo como objetivo a verificação de obras que possam cooperar e respaldar o presente 

estudo, foi realizado um levantamento sistemático da literatura através de consulta aos 

periódicos disponíveis nas bases de dados Web of Science, Scopus (Elsevier) e Scielo. A 

busca foi realizada através do portal de periódicos da CAPES entre os dias 20 de Novembro e 

30 de Novembro de 2018.  

De forma suplementar, foi realizada uma pesquisa na BDTD – Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações do IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia. Essa busca foi realizada no período entre 01 e 05 de Dezembro de 2018.  

Complementarmente, entre os dias 03 e 07 de Dezembro, foi realizada uma pesquisa para 

verificação do fator de impacto dos veículos acadêmicos onde os trabalhos selecionados 

foram publicados, através de consulta à base Journal Citation Reports (JCR). 

Segundo HIGGINS e GREEN (2011) para que a aplicação de técnicas de revisão seja bem 

sucedida é necessária a formulação de questões norteadores da pesquisa. Assim sendo, o 

presente estudo almeja responder à seguinte questão: “O que a literatura científica identifica 

como qualidade em projetos e como qualidade percebida em projetos? Quais os principais 

atributos observados nesses constructos? Em que pontos se assemelham e/ou se distinguem?”.  

A questão da revisão bibliográfica apóia a identificação das palavras-chaves tomando 

como base o acrônimo PICO (Population, Intervention, Compairison and Outcomes), que 

contribui para a definição dos termos de busca (PETTICREW e ROBERTS, 2006; HIGGINS 

e GREEN, 2011). 

No Quadro 1 estão consolidados os termos de busca adotados com base no acrônimo 

PICO, encontram-se sumarizados os termos de busca utilizados para a população, intervenção 

ou natureza e os resultados esperados na busca. 
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Acrônimo Significado Definição  Termos de Busca 

P Population População de interesse para a pesquisa 
Project management; Project 

quality; stakeholder; 

I Intervention 
Intervenção ou natureza do evento a ser 

observado. 

Competence; Critical success 

factors; Project strategy; practices; 

techniques; quality; perception; 

C Comparasion 

Empregado em áreas de ciências da saúde com 

propósito de aplicação de protocolos clínicos.  

Não aplicável neste estudo. 

Não aplicável 

O Outcome Resultados esperados na busca. 

Perspective; Methodology; 

performance; Project success; 

Customer satisfaction 

 

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

Fonte: Adaptado de Higgins e Green (2011) 

 

Tendo em vista as palavras-chave identificadas como aderentes à temática a ser 

investigada pode-se desenvolver um string contendo conectores boolianos AND e OR para a 

realização da pesquisa avançada, nas bases Scopus (Elsevier) e Web of Science.  

O string de pesquisa elaborado considerou a seguinte grafia na base Web of Science: TI = 

(“Project Management” OR “Project Quality” AND Stakeholder) AND TS =  ((Competence 

OR Critical Success Factors OR Project Strategy OR Practices OR Techniques OR Quality 

OR Perception) AND (Perspective OR Methodology OR Performance OR Project Success 

OR Customer Satisfaction )).  

Já na base Scopus o string de pesquisa elaborado considerou a seguinte grafia: ( ( TITLE-

ABS-KEY ( "Project management" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "Project Quality" )  AND  

TITLE-ABS-KEY ( stakeholder ) )  AND  ( TITLE-ABS-KEY ( competence )  OR  TITLE-

ABS-KEY ( critical  AND success  AND factors )  OR  TITLE-ABS-KEY ( project  AND 

strategy )  OR  TITLE-ABS-KEY ( practices )  OR  TITLE-ABS-KEY ( techniques )  OR  

TITLE-ABS-KEY ( quality )  OR  TITLE-ABS-KEY ( perception ) )  AND  ( TITLE-ABS-

KEY ( perspective )  OR  TITLE-ABS-KEY ( methodology )  OR  TITLE-ABS-KEY ( 

performance )  OR  TITLE-ABS-KEY ( project  AND success )  OR  TITLE-ABS-KEY ( 

customer  AND satisfaction ) ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-TO ( 

DOCTYPE ,  "re" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English" )  OR  LIMIT-TO ( 

LANGUAGE ,  "Portuguese" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" )  OR  LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  "ENGI" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "DECI" )  OR  LIMIT-TO ( 

SUBJAREA ,  "ENER" ) ). 
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Dadas às restrições específicas, na base Scielo e na BDTD a pesquisa foi realizada 

tomando como referência apenas as palavras (“Project Management” OR “Project Quality” 

AND Stakeholder). Tal procedimento foi adotado, pois em ambos os casos o primeiro string 

(utilizado na base Scopus e Web of Science) teve um retorno muito pequeno no número de 

artigos. Assim sendo, foi realizada a pesquisa conforme os strings supracitados.  

 

2.1.1.  Pesquisa na Base de Dados Scopus 

A busca realizada na base de dados Scopus teve como resultado inicial 1250 

trabalhos. Após a aplicação de alguns filtros visando ao refinamento das pesquisas obtidas 

o número final de trabalhos encontrados foi de 483. Os primeiros procedimentos de 

triagem adotados considerando os filtros disponíveis nas bases exploradas encontram-se 

consolidados no Quadro 2. 

 

Critério de Filtro Filtros Aplicados 

Tipos de Documento 
Articles 

Review 

Idioma 

English 

Portuguese 

Spanish 

Área 

Business, Management and Accounting 

Engineering 

Decision Sciences 

Energy 

 

Quadro 2 – Filtros utilizados para a pesquisa na base Scopus 

Fonte: Autor 

 

Após o refinamento, os 483 trabalhos foram classificados por ano de publicação 

como pode ser evidenciado na Figura 2. Os artigos encontrados datam de 1988 até 2019.  

Cumpre observar que entre 1988 e 1999 apenas 6 artigos foram encontrados nessa 

base, o que sugere que o presente tema do exame de qualificação ao mestrado não era 

muito explorado no período supracitado. 
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Figura 2 – Classificação dos artigos encontrados na base Scopus por ano de publicação 

Fonte: Autor 

 

A Figura 2 ilustra que o número de publicações anteriores a 2002 eram menores que 

os anos seguintes (neste caso com menos de 7 trabalhos por ano), se comparado ao 

período entre 2002 e 2006 onde pode ser observado, uma média de mais do que o dobro 

de publicações por ano em relação ao período de 1988 e 2001. De 2007 a 2009 houve 

majoração no número de publicações de artigos, este número ficou entre 24 e 36 trabalhos 

por ano. Entre 2010 e 2013 pode ser observado um número quase que constante de 

publicações com uma média de aproximadamente 22 publicações por ano. Porém o maior 

volume de publicações está compreendido entre 2014 e 2018 onde pode ser verificada 

uma tendência de publicação ascendente, sendo seu ápice no ano de 2017 com 56 

trabalhos.  

Os resultados também foram analisados com base nas fontes de publicações e 

classificados segundo critério o critério Qualis da Classificação de Periódicos no 

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

Dos 483 periódicos identificados, 176 possuem classificação Qualis. Os resultados 

encontram-se sumarizados na Tabela 1. 
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# Fonte da Publicação 
Qtde de 

documentos 

Qualis Quadriênio 2013 – 2016 

Engenharias 

III 

Adminis-

tração 

Interdis-

ciplinar 

1 International Journal Of Project Management 72  B3 A1 B2 

2 Journal Of Construction Engineering And Management 18  A2 

  3 Project Management Journal 13  

  

A2 

4 Journal Of Cleaner Production 11  A2 

 

A2 

5 Journal Of Modern Project Management  5  B3 

  6 Ieee Transactions On Engineering Management  4  

  

B2 

7 Transportation Research Record  4  A1 

 

A2 

8 Benchmarking  3  A2 

  9 International Journal Of Production Economics  3  B1 

  10 Management Decision  3  B3 

  11 Business Process Management Journal  2  C  

  12 Advances In Engineering Software  2  C  

  13 International Journal Of Engineering Education  2  B1 

 

B2 

14 International Journal Of Hydrogen Energy  2  A2 

 

A1 

15 
International Journal Of Quality And Reliability 

Management  2  B3 

  16 Journal Of Civil Engineering And Management  2  C  

 

B3 

17 Learning Organization  2  A1 

  18 Management Research Review  2  A1 

  19 Measuring Business Excellence  2  B3 

 

B2 

20 Sustainable Cities And Society  2  B3 

  21 Acta Astronautica  1  B1 

  22 Journal Of Water Resources Planning And Management  1  A2 

  23 Journal Of Strategy And Management  1  A1 

 

A1 

24 Cities  1  A2 

  25 Evaluation And Program Planning  1  A2 

  26 Industrial And Commercial Training  1  B5 

  27 International Journal Of Applied Engineering Research  1  B1 

 

B1 

28 International Journal Of Business Performance Management  1  A1 

 

A2 

29 International Journal Of Lean Six Sigma  1  B3 

 

B2 

30 
International Journal Of Networking And Virtual 

Organisations  1  B1 

  31 International Journal Of Supply Chain Management  1  B3 

  32 Journal Of Business Economics And Management  1  B3 

  33 Journal Of Knowledge Management  1  A2 

  34 Journal Of The Operational Research Society  1  A2 

  35 Journal Of Urban Planning And Development  1  A2 

 

A1 

36 Production And Operations Management  1  B3 

  37 Renewable Energy  1  B1 

  38 Advanced Science Letters  1  

  

B2 

39 
International Journal Of Innovation And Technology 

Management  1  

  

B2 

40 International Journal Of Biotechnology  1  

  

B3 

 

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

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

A busca realizada na base de dados Web of Science teve como resultado inicial 1100 

trabalhos publicados. Após a aplicação de alguns filtros que podem ser observados no 

Quadro 3, foram encontrados 473 artigos ao final.  

 

Critério de Filtro Filtros Aplicados 

Tipos de Documento 
Articles 

Review 

Idioma 

English 

Portuguese 

Spanish 

Área 

Business Economics 

Engineering 

Energy Fuel 

Operations Research Management Science 

Materials Science 

Metallurgy Metallurgical Engineering 

Mechanics 

 

Quadro 3 – Filtros utilizados para a pesquisa na base Web of Science 

Fonte: Autor 

 

Os trabalhos publicados se encontram entre os anos de 1994 e 2018. Na Figura 3 é 

possível verificar a quantidade de publicações por ano. 

 

 

Figura 3 – Publicações por ano na base Web of Science 

Fonte: Autor 
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Na pesquisa da base Web of Science foi verificada uma maior publicação de 

trabalhos entre os anos de 2015 a 2017. Nesse período, o número de trabalhos publicados 

chegou a um uma média de 64 artigos publicados por ano, tendo o seu maior número de 

trabalhos no ano em 2016 (71 artigos publicados). Entre 2008 e 2014, o número de 

trabalhos publicados teve uma média de 23 artigos por ano, sendo este número mais que 

cinco vezes a média do período anterior.  Antes de 2008, a média de publicações era de 

menos de 5 publicações por ano.  

Foi realizada a classificação das fontes de publicação encontradas nessa base. A 

classificação foi executada o critério Qualis da Classificação de Periódicos no Quadriênio 

2013-2016 para Engenharias III, Interdisciplinar e Administração. Dos 473 periódicos 

identificados, 211 possuem classificação Qualis. Os resultados estão sumarizados na 

Tabela 2. 

 

# Fonte da Publicação 

Quantidade 

de 

documentos 

Qualis Quadriênio 2013 – 2016 

Engenharias 

III 

Adminis-

tração 

Interdis-

ciplinar 

1 International Journal Of Project Management 63 A1   

2 Project Management Journal 37 A2   

3 Production 12 B3  B1 

4 Ieee Transactions On Engineering Management 10 B1   

5 Gestão & Produção 9 B3  B1 

6 International Journal Of Engineering Education 6 B1  B2 

7 
Journal Of Construction Engineering And 

Management 5 A2   

8 Journal Of Cleaner Production 5 A1  A1 

9 
Journal Of Engineering And Technology 

Management 4 B1   

10 Expert Systems With Applications 4 A1  A1 

11 Revista Ciencias Estrategicas 4 B4  B2 

12 Engineering Management Journal 3 B2   

13 South African Journal Of Industrial Engineering 3 B2   

14 Technovation 3 A1   

15 Computers & Industrial Engineering 3 A2  A2 

16 Integrated Computer-Aided Engineering 2 A1   

17 
International Journal Of Operations & Production 

Management 2 A1   

18 International Journal Of Production Economics 2 A1   

19 Systemic Practice And Action Research 2 B2   

20 African Journal Of Business Management 2 C   B3 

21 
Brazilian Journal Of Operations & Production 

Management 2 B4 B3 B3 

22 International Journal Of Production Research 2 A2  B1 

23 Central European Journal Of Operations Research 1 B1   

24 Cogent Business & Management 1 B4   

25 Computer Standards & Interfaces 1 B1   

26 Decision Support Systems 1 A1   

27 International Journal Of Lean Six Sigma 1 B3   
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28 Journal Of Business Economics And Management 1 B1   

29 Journal Of Civil Engineering And Management 1 A2   

30 Kybernetes 1 B1   

31 Management Decision 1 B1   

32 Modelling And Simulation In Engineering 1 B3   

33 Safety Science 1 A2   

34 
South African Journal Of Economic And 

Management Sciences 1 B3   

35 Technology Analysis & Strategic Management 1 B1   

36 Technology In Society 1 B3   

37 Acs Sustainable Chemistry & Engineering 1   A1 

38 Advances In Engineering Software 1 A2  A2 

39 Business Process Management Journal 1 B3 A1 B2 

40 Cambridge Journal Of Economics 1   B1 

41 Computational Optimization And Applications 1 A2  B1 

42 Computers In Industry 1 B1  A2 

43 Information And Software Technology 1 A2  A2 

44 International Transactions In Operational Research 1 B1  B1 

45 Journal Of Computing In Civil Engineering 1   A2 

46 Journal Of Intelligent & Fuzzy Systems 1 B1  B1 

47 Journal Of Strategy And Management 1   B2 

48 Research Policy 1 A1  A1 

 

Tabela 2 – Classificação das fontes de Publicação pesquisada na base Web of Science 

Fonte: Autor 

 

2.1.3.  Pesquisa na Base de Dados Scielo 

Na pesquisa de busca na base de dados Scielo, mesmo com a adoção de um string 

muito mais amplo, não houve um retorno expressivo de trabalhos. Na busca foram 

reportados apenas 18 artigos, os trabalhos encontrados foram classificados por ano de 

publicação, sendo entre 2008 e 2017.  

Na Figura 4 é possível verificar a quantidade de publicações por ano. 
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Figura 4 – Publicações por ano na base Scielo 

Fonte: Autor 

 

Entre 2008 e 2011 apenas 2 artigos foram publicados, o que sugere que o tema era 

pouco estudado neste período, após estes anos houve um crescimento quase constante no 

número de artigos publicados (sendo seu ápice 4 artigos no ano de 2017). Os trabalhos 

encontrados foram classificados através do critério Qualis de Classificação de Periódicos 

no Quadriênio 2013-2016 para Engenharias III, Interdisciplinar e Administração. Vale 

salientar que nenhuma publicação estava associada à Classificação Qualis na área 

Administração como pode ser verificado na Tabela 3 onde os resultados são exibidos. Dos 

18 periódicos identificados, apenas 3 possuem classificação Qualis.  

 

 

 

# Fonte da Publicação 
Qtde de 

documentos 

Qualis Quadriênio 2013 – 2016 

Engenharias 

III 

Administra

ção 

Interdis-

ciplinar 

1 Production 1 B3  B1 

2 
South African Journal Of Economic And 

Management Sciences 
1 B3   

3 South African Journal Of Industrial Engineering 1 B3   

 

Tabela 3 – Classificação das fontes das Publicações pesquisadas na base Scielo 

Fonte: Autor 
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2.1.4.  Pesquisa na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

Na pesquisa na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) foram 

encontradas 6 teses publicadas entre os anos de 2015 e 2017 nos Programas de Pós-

Graduação em Engenharia de Produção e Administração da UFPB e no Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Mecânica da USP. Como o número não foi expressivo não foi 

possível realizar grandes análises e conclusões desta Base. 

 

2.1.5.  Compilação das Pesquisas realizadas 

Levando em consideração as pesquisas realizadas nas bases de dados Scopus, Web 

of Science, Scielo e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, foram 

realizados alguns filtros com objetivo de apontar as publicações que possam colaborar 

para o tema de pesquisa proposto. A Tabela 4 sumariza os resultados após aplicação dos 

filtros realizados para seleção das publicações. 

 

Etapas de Seleção 
Base de Pesquisa 

Scopus Web of Science Scielo BDTD 

Resultado Inicial 1250 1100 

18 6 
Aplicação de Filtro por Tipo 601 859 

Aplicação de Filtro por idioma 591 492 

Aplicação de Filtro por Área  483 473 

Remoção Trabalhos Duplicados na mesma base 483 473 18 6 

Total de Trabalhos 980 

Remoção Trabalhos Duplicados em Diferentes Bases 962 

Triagem com base em avaliação dos títulos 96 

Triagem com base em avaliação dos resumos 35 

Seleção final com base em leitura detalhada dos artigos 18 

 

Tabela 4 – Consolidação da revisão da literatura 

Fonte: Autor 

 

O total de publicações encontradas nas bases supracitadas é de 980 trabalhos, desse 

total 18 estavam duplicados. Assim sendo, o espaço amostral para uma primeira análise 

está pautada em 962 trabalhos. Logo após foi realizada avaliação dos títulos dos trabalhos 

publicados, onde após análise foram selecionados 96 artigos. Em seguida foi realizada 

uma leitura dos resumos dos artigos onde foram selecionados 35 artigos e finalmente após 

a leitura detalhada desses artigos foram selecionados 18 artigos para a composição do 

marco teórico inicial da pesquisa.  
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# Título do Artigo  Autor (es) Periódico Ano  

1 

The relation of requirements uncertainty and 

stakeholder perception gaps to project 

management performance 

James J. Jiang , 

Gary Klein , 

Shelly P.J. Wu, 

T.P. Liang 

The Journal 

of Systems 

and Software 

2009 

2 

Understanding the Value of Project Management 

From a Stakeholder’s Perspective: Case Study of 

Mega- Project Management 

Li Zhai, 

Yanfei Xin, 

Chaosheng Cheng 

Project 

Management 

Journal 

2009 

3 

Beyond the ‘iron triangle’: Stakeholder perception 

of key performance indicators (KPIs) for large-

scale public sector development projects 

Shamas-ur-Rehman Toor, 

Stephen O. Ogunlana 

International 

Journal of 

Project 

Management 

2010 

4 

Stakeholder management in construction: An 

empirical study to address research gaps in 

previous studies 

Jing Yang, 

Geoffrey Qiping Shen, 

Manfong Ho, 

Derek S. Drew, 

Xiaolong Xue 

International 

Journal of 

Project 

Management 

2011 

5 

Quality control and due diligence in project 

management: Getting decisions right by taking the 

outside view 

Bent Flyvbjerg 

International 

Journal of 

Project 

Management 

2013 

6 The Shadow in Project Management Joana Bértholo 

Procedia - 

Social and 

Behavioral 

Sciences 

2013 

7 
Project risk: Theoretical concepts and 

stakeholders' perspectives 

Budi Hartono , 

Sinta R. Sulistyo , 

Poetry P. Praftiwi , 

Danar Hasmoro 

International 

Journal of 

Project 

Management 

2014 

8 

Different stakeholder groups and their perceptions 

of 

project success 

Kate Davis 

International 

Journal of 

Project 

Management 

2014 

9 

Perceptions of Different Stakeholders on 

Improving and Embedding Project Management 

Practice in Organisations 

Gabriela Fernandes, 

Stephen Ward, 

Madalena Araújo, 

Isabel Loureiro, 

Ana Braga 

Procedia 

Technology 
2014 

10 
Determining Critical Success Factors of Project 

Management Practice: A conceptual framework 

Zarina Alias, 

E.M.A. Zawawi, 

Khalid Yusof, 

Aris, NM 

Procedia - 

Social and 

Behavioral 

Sciences 

2014 

11 
Project success analysis framework: A 

knowledge-based approach in project management 

Marija Lj. Todorović , 

Dejan Č. Petrović , 

Marko M. Mihić , 

Vladimir Lj. Obradović , 

Sergey D. Bushuyev 

International 

Journal of 

Project 

Management 

2015 

12 

Exploring factors of preparing public engagement 

for large-scale development projects via a focus 

group study 

Jingyu Yu , 

Mei-yung Leung 

International 

Journal of 

Project 

Management 

2015 

13 

Do project managers have different perspectives 

on 

project management? 

Erling S. Andersen 

International 

Journal of 

Project 

Management 

2016 

14 Project change stakeholder communication 

Aurangzeab Butt , 

Marja Naaranoja , 

Jussi Savolainen 

International 

Journal of 

Project 

Management 

2016 

15 
Improving project success: A case study using 

benefits and Project management 

Jorge Gomes, 

Mário Romão 

Procedia 

Computer 

Science 

2016 
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Fonte: Autor 

 

2.1.6.  Qualidade em projetos x qualidade percebida em projetos: sistematização de 

atributos  provenientes da literatura  

Segundo ANDERSEN (2016), TOOR et al. (2010) e MISHRA (2017), em projetos 

muitas das vezes é difícil mensurar a qualidade que está sendo entregue no trabalho 

realizado. Prática comumente adotada, conforme apontam os estudos de YANG et al. 

(2011), DAVIS (2014), ALIAS et al. (2014) e HAVERILA et al. (2016) é a adoção de 

fatores críticos de sucesso para medir o êxito do projeto.  

Porém, isso se torna complicado de se medir tendo em vista que, segundo JIANG et 

al. (2009), BÉRTHOLO (2013) e HARTONO et al. (2014), a qualidade do projeto está 

também associada à percepção da qualidade das partes interessadas. Em ambos os casos 

os personagens envolvidos tem uma visão de qualidade em projetos que não 

necessariamente são alinhadas ou convergentes. Assim sendo, o sucesso no que tange a 

qualidade em projetos deve ser cuidadosamente analisada durante cada empreendimento 

(FERNANDES et al., 2014; ANDERSEN, 2016; GOMES et al., 2016; DAVIS, 2017).  

Para ZHAI et al. (2009), FLYVBJERG (2013), YU et al. (2015) e BUTT et al. 

(2016), a qualidade normalmente leva em consideração alguns fatores tais como o 

atendimento aos requisitos pré-estabelecidos, revisão periódica do entregável, 

identificação das partes interessadas e adequação do escopo aos interesses das partes. Já a 

qualidade percebida no projeto leva em consideração a comunicação durante o projeto, a 

liderança, o zelo pelo bom relacionamento entre as partes interessadas e a procura em 

atender as expectativas das partes interessadas no projeto.  

16 
The impact of product superiority on customer 

satisfaction in project management 

Matti J. Haverila , 

Kacy Fehr 

International 

Journal of 

Project 

Management 

2016 

17 

Challenges and transforming technique in 

customer satisfaction – A case study of Project 

expectation management, in it industries 

Karuna Devi Mishra 

International 

Journal of 

Mechanical 

and 

Production 

2017 

18 
An empirical investigation into different 

stakeholder groups perception of project success 
Kate Davis 

International 

Journal of 

Project 

Management 

2017 

Tabela 5 – Consolidação dos artigos escolhidos 
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Segundo YANG et al. (2011), um projeto deve  demandar esforços para estruturação 

de equipes competentes e confiáveis. Além disso, os gestores de projetos devem zelar para 

que as equipes trabalhem juntas para chegar ao objetivo comum e por um bom 

desenvolvimento do trabalho proposto. Os responsáveis pelo projeto devem, ainda, estar 

atentos ao local onde está inserido o empreendimento, levando em consideração a cultura 

local, a legislação vigente e os outros fatores que podem influenciar tanto na equipe 

interessada quanto no projeto propriamente dito.  

No estudo empírico para abordagem de lacunas de trabalhos na área de construção 

realizado por YANG et al. (2011) verificou-se que as partes interessadas foram 

preponderantes para atingir os objetivos propostos nos projetos. Trata-se de um indicativo 

do motivo pelo qual as partes interessadas vêm ganhando um espaço cada vez maior no 

cenário de novos empreendimentos. Outro aspecto destacado na pesquisa foi no que 

concerne à comunicação e ao gerenciamento no relacionamento entre a equipe como um 

todo, tanto os stakeholders internos quanto os externos (têm um papel de destaque nos 

projetos e devem ser considerados como elementos fundamentais para o sucesso de um 

empreendimento). A comunicação traz uma maior compreensão do andamento do projeto 

bem como uma atuação mais eficiente e eficaz das derivas encontradas no transcorrer do 

projeto.  O autor destaca ainda que os fatores críticos de sucesso de maior impacto 

encontrados foram: “gestão das partes interessadas com responsabilidade social”, 

“exploração das necessidades das partes interessadas”, “comunicação e envolvimento das 

partes interessadas”, “compreensão da área de interesse das partes interessadas” e 

finalmente ”prover e manter um bom relacionamento”.  

Os projetos normalmente são influenciados por dois grupos de fatores principais: 

fatores internos e externos. Os fatores externos incluem a cultura da empresa, a cultura do 

país, a lei ou a regulação vigente, a condição socioeconômica, a condição 

macroeconômica e o envolvimento de outras instituições. Por outro lado os fatores 

internos incluem a idade, o nível da educação, a compensação ou bônus, a experiência de 

trabalho e o tipo de personalidade (HARTONO et al., 2014). 

A dinâmica dos fenômenos inter-relacionais podem ser explicadas através de, por 

exemplo, como um grupo atribui poder a um líder, escolhe um pessoa para levar a culpa 

de alguma adversidade ou ainda elegem um opositor para fortalecer seu senso coletivo. Os 

gestores de projetos devem ficar atentos a esse fenômeno para que possam identificar 

esses tipos de comportamentos de modo a atuar rapidamente da melhor forma possível, 
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tomando as ações necessárias para que algumas atitudes não acabem prejudicando o 

trabalho que está sendo executado. (BÉRTHOLO, 2013)  

Segundo TOOR et al. (2010) existem diferentes modos de percepções de qualidade 

de um projeto. Por um lado existe uma perspectiva mais macro onde leva-se em 

consideração principalmente a operação, funções e ganhos a médio e longo prazo em um 

empreendimento. Por outro lado, existe um enfoque micro em que se considera a 

qualidade sob o prisma do curto prazo, por meio de indicadores como lucratividade. Para 

as empresas o lucro é extremamente importante para que consigam atrair cada vez mais 

investidores, porém quando surge à necessidade de um novo projeto não é interessante 

focar somente nos indicadores no curto prazo (apesar de ser um ponto importantíssimo a 

ser analisado, este não deve ser considerado isoladamente).  

GOMES et al. (2016) verificaram que os critérios preponderantes no tocante sucesso 

do projeto foram em primeiro lugar a satisfação do cliente e logo após a realização dos 

objetivos. A qualidade do projeto deve abranger as perspectivas dos stakeholders, que 

nem sempre coincide com o tradicional triângulo de restrições, para que atendam as 

expectativas dos clientes internos. 

Para TOOR et al. (2010) os gestores de novos projetos devem estar atentos aos seus 

stakeholders internos para que o empreendimento seja um sucesso, de modo que os 

diversos setores que serão intrinsecamente envolvidos após a entrega do projeto sejam 

atingidos de forma positiva. Pode-se citar como colaboradores internos afetados os 

colaboradores da produção que irão operar o projeto realizado, o setor de controle de 

qualidade que irá garantir que os produtos estejam conforme o preconizado e o setor de 

manutenção que tem como função manter a instalação em funcionamento. Cada um dos 

setores supracitados podem ser impactados de diferentes formas após a conclusão do 

empreendimento, seja na forma de perda direta no fluxo produtivo e por conseqüência ter 

impactos de ordem econômica (através de grandes paradas por panes na linha, seja por 

difícil substituição das peças ou por não disponibilidade no mercado nacional) ou de 

ordem ergonômica (que se não for levado em consideração pode afetar diretamente a 

saúde do trabalhador no seu posto de trabalho). 

Segundo DAVIS (2014) a percepção da qualidade do projeto raramente é avaliada 

pelas partes interessadas, mantendo ainda a clássica visão que o êxito do projeto é como o 

empreendimento é percebido pelo gerente de projetos. Existe a necessidade de atender 

com qualidade os anseios do usuário, o atendimento das especificações funcionais e 
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técnicas do projeto, a disponibilidade, a confiabilidade e a manutenabilidade dos novos 

empreendimentos de modo que o projeto consiga atender as necessidades básicas das 

partes interessadas. 

Porém os gerentes de projetos devem ficar atentos ao número de stakeholders, pois 

quando existe um grande número de partes interessadas esses colaboradores podem 

acarretar em uma grande dificuldade de atingir os objetivos, por outro lado havendo um 

número muito reduzido de partes interessadas alguns problemas podem ser ignorados e 

isto pode acarretar em transtornos no longo prazo. Assim sendo, o número de stakeholders 

deve ser determinado em cada projeto de modo que esteja em consonância com o tamanho 

do projeto e alinhado com o escopo do empreendimento (YU et al., 2015). 

Alterações em um projeto decorrem de alguns pontos tais como a interpretação 

equivocada do escopo, expectativas das partes interessadas não atendidas e erro nas 

premissas do projeto. Em um projeto é importante que as partes interessadas (que 

influenciam diretamente na avaliação final do empreendimento) estejam de acordo com o 

desenvolvimento do projeto para assim compreender as mudanças em potencial, de modo 

que caso haja uma alteração no projeto isto não seja um impacto negativo tão significativo 

(BUTT et al., 2016). 

Segundo TOOR et al. (2010) o sucesso não pode ser mais restrito unicamente ao 

tradicional triângulo de ferro: tempo, custo e qualidade. A avaliação do desempenho do 

projeto deve seguir questões que também levem em consideração as partes interessadas, 

tais como a satisfação, o gerenciamento e resolução rápida de disputas e conflitos. Os 

projetos não são mais apenas uma tarefa onde ajuda uma empresa na sua sobrevivência, 

esses empreendimentos são entendidos como mecanismos organizacionais para aumento 

de competitividade, aquisição de market share e criação de valor para os consumidores. 

Todo projeto tem um risco implícito. Na perspectiva dos contratantes o risco está 

associado primeiramente à condição de funcionamento, seguido da imprevisibilidade e em 

terceiro lugar de controle financeiro. Já os clientes têm uma perspectiva do risco 

principalmente como uma perda que pode ser aceita no transcorrer do projeto. Como 

podem ser verificados, os riscos são normalmente associados e focados em algo negativo, 

assim sendo, os riscos positivos (caso hajam) são deixados de lado e oportunidades podem 

ser perdidas se o gerente de projetos não estiver atento. Apesar de relevante, as decisões 

de risco geralmente são tomadas com base em intuições e instinto apesar de algumas 
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vezes a idade, a experiência e a formação acadêmica pesar em casos de decisões 

arriscadas (levadas em consideração em casos extremos) (HARTONO et al., 2014).  

Segundo FERNANDES et al. (2014), os gestores de projetos com maior experiência 

tendem a se concentrar mais nas pessoas, assim sendo, existe uma maior importância na 

comunicação mais efetiva e na procura para influenciá-las de forma positiva a fim de 

serem tomadas as decisões mais arriscadas de forma mais assertiva. 

O gestor com característica de comunicação constante durante um empreendimento 

pode facilitar o bom desenvolvimento de um projeto. Um estudo realizado em 2014 por 

DAVIS, observou que nos projetos em que a figura do gerente tinha característica de 

comunicação constante com as partes interessadas durante todo a evolução do 

empreendimento, obtiveram sucesso. Em contrapartida, os projetos em que tal figura 

apresentava menor envolvimento e pouca comunicação, apresentaram resultados mal 

sucedidos. 

Uma rotina de comunicação efetiva pode ajudar nas expectativas das partes 

interessadas sem que haja grandes surpresas no decorrer do projeto. BUTT et al. (2016) 

citam, em seu estudo, que a comunicação durante o projeto é extremamente importante, 

porém não é sensato repassar todas as informações para as partes interessadas sem que 

haja uma comunicação diferenciada e direcionada para estes grupos. 

Para DAVIS (2014) existem quatro condições essenciais para qualidade em um 

projeto, sendo o primeiro em relação aos critérios de sucesso (que devem ser acordados 

com as partes interessadas antes do início e revisados ao longo do projeto), a segunda 

condição está apoiada na colaboração entre o gerente de projetos e o proprietário do 

empreendimento, a terceira condição está na habilidade do gerente em lidar com situações 

imprevistas e finalmente a última condição está no apoio da alta gerencia (ou proprietário) 

no projeto. Segundo o mesmo autor, a percepção da qualidade do empreendimento, na 

visão da equipe de projetos, é avaliada através do nível da cooperação dentro do próprio 

projeto. Em sua pesquisa foi verificado ainda que a comunicação foi o fator de maior 

importância e peso entre todos os envolvidos no projeto, demonstrando que uma 

comunicação eficiente é essencial para que o empreendimento flua mais facilmente sem 

que haja grandes conflitos durante o projeto. 

ALIAS et al. (2014), descrevem que um gerente de projetos bem sucedido deve  

deter uma versatilidade muito grande, sendo (dependendo da situação que se encontra o 
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empreendimento)  rígido e em outras maleável, prudente e comunicativo. A comunicação 

é uma das ferramentas mais importantes para manter um projeto na direção correta e 

corrigir derivas o mais breve possível entre as partes interessadas. Para que a evolução do 

empreendimento seja bem sucedida é primordial determinar o que será considerado como 

sucesso crítico, isto deve ocorrer no início do projeto e caso necessário ir se adequando 

conforme os desafios forem surgindo. 

TODOROVIĆ et al. (2015) afirmam que, para poder gerenciar algo, é necessário que 

haja uma método para mensurar as variáveis em questão, no caso dos projetos deve ser 

estabelecido uma ligação entre o fatores críticos de sucesso e a aferição do sucesso do 

empreendimento. Os gerentes devem entender e conseguir diferenciar o conceito de 

fatores críticos de sucesso e os critérios de sucesso de um projeto para que possa medir 

corretamente os objetivos propostos, o primeiro tem a função de contribuir para atingir o 

sucesso do empreendimento, já o segundo são as medidas necessárias para apontar se o 

projeto foi bem sucedido. 

O sucesso depende do controle do que se é proposto inicialmente, para tal controle o 

gerente de projetos utiliza os Key Performance Indicators (KPI). Esta ferramenta tem 

como função básica o acompanhamento do empreendimento que está sendo implementado 

e de auxiliar nas tomadas de decisões importantes para que o projeto não se desvie dos 

objetivos propostos inicialmente com os stakeholders. Ao utilizar esta ferramenta deve-se 

ter cuidado com os dados que alimentam os indicadores pois, caso os valores não reflitam 

a realidade do projeto que está sendo implementado o gerente de projetos pode tomar 

decisões que prejudiquem o empreendimento. (FLYVBJERG, 2013)  

Segundo TODOROVIĆ et al. (2015) um dos maiores desafios dos gerentes de 

projetos está na questão pautada em quais as medidas podem garantir o sucesso do 

empreendimento para os stakeholders. Dependendo da fase do projeto os KPIs escolhidos 

devem ter pesos diferentes para atender as demandas dos clientes internos recomenda-se a 

análise independente de cada indicador e o seu nível proposto inicialmente bem como este 

pode influenciar negativamente no projeto. 

Os stakeholders frequentemente teriam objetivos e visões conflitantes entre si e isso 

pode acabar dificultando a realização de uma aliança que agrade todas as partes 

interessadas. Porém as diferentes visões quando bem geridas podem auxiliar no aumento 

da qualidade do empreendimento (o que pode se traduzir em projetos futuros para a 
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empresa), onde normalmente levam a implicações positivas, como o aumento receita e 

lucro. (HAVERILA et al., 2016)  

Segundo JIANG et al. (2009), devido às diferentes percepções dos stakeholders, é 

crucial que o gerente de projetos proporcione a comunicação continua e mecanismos para 

aperfeiçoar a e estreitar os laços entre o empreendimento e o representante de cada 

categoria (parte interessada) visando um melhor acordo para ambas as partes. 

MISHRA (2017) aponta que, um possível caminho para que o empreendimento traga 

bons resultados, está pautado em um gerenciamento de projetos onde as necessidades dos 

clientes e os desejos são previamente vistos. Porém ao se negociar o que será entregue o 

gerente de projetos deve ter cuidado para que não se crie uma expectativa demasiada ou 

até mesmo utópica do que está sendo construído, para o sucesso do projeto é crucial que 

seja levado em consideração o desempenho real e as expectativas dos stakeholders. Ao ir 

além do que o cliente espera o gerente de projetos faz com que o cliente fique satisfeito, 

porém isto pode se tornar mais oneroso e o projeto ficar fora do custo estipulado 

inicialmente. Desta forma isto pode se tornar um problema, por outro lado caso o gerente 

de projetos não consiga atender as expectativas isto pode acarretar em perda de confiança 

ou até mesmo perda de clientes em potencial. Como pode ser verificado, ambos os casos o 

gerente terá problemas com o projeto, assim sendo, a melhor saída descrita pelo autor é 

estabelecer expectativas realistas, criar metas e acompanhamento, envolver os 

stakeholders no projeto, criar relatórios de status periodicamente mantendo a equipe 

atualizada e comunicar os marcos alcançados. 

Em sua pesquisa, DAVIS (2017) cita que o projeto pode ser visto como um sucesso 

por uma determinada equipe e um fracasso por outra. Foi verificado que a percepção dos 

stakeholders pode mudar com o passar do tempo e que os entrevistados acreditam que a 

qualidade do projeto é afetada quando o tempo ou o custo são ultrapassados.  

No estudo ainda fora verificado que a equipe de projetos algumas vezes não tem a 

expertise esperada e essa falta de habilidade pode afetar o empreendimento, além disso, os 

usuários finais eram deixados de lado no transcorrer do projeto e como essas mesmas 

pessoas eram de certo modo os avaliadores finais o empreendimento era considerado um 

fracasso. Assim como a própria entrevista demonstra no estudo, é necessário entender o 

que motiva as pessoas a se envolverem em um projeto. O autor conclui o seu trabalho 

sugerindo uma maior abordagem participativa das partes interessadas para um projeto de 
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maior sucesso, no estudo qualitativo ficou claro que diferentes grupos deram prioridades 

diferentes em certos quesitos do projeto. 

Segundo ZHAI et al. (2009), os stakeholders normalmente pedem que suas 

expectativas sejam atendidas e para que o empreendimento consiga avançar sem grandes 

surpresas os gerentes de projetos devem tentar nivelar as demandas. Como cada parte 

interessada não tem necessariamente a mesma perspectiva pode surgir um número 

demasiado de pedidos a serem tratados. O ponto central para a gestão das demandas das 

partes interessadas, segundo o autor, está apoiado no reconhecimento de quais as partes 

interessadas são mais importantes para que possa ser criada uma lista de prioridades a 

serem atendidas (melhorando a percepção de sucesso do projeto). 

Em sua pesquisa alguns dos gerentes de projetos apontaram que comunicação, 

cooperação e pensamento coletivo são essenciais para um bom líder de projeto. Tais 

atributos são a base de um bom gerenciamento de projetos e ajudam na otimização dos 

objetivos propostos no empreendimento, além de uma boa relação com os stakeholders. 

ZHAI et al. (2009) salienta ainda que além dos bens tangíveis como a receita e o 

custo o gerente deve se atentar nos bens chamados de intangíveis que se apóiam no 

aperfeiçoamento das competências, na qualidade do projeto e na satisfação das partes 

interessadas. 

Um ponto importante no desafio do gerenciamento de um projeto é a criação de 

métodos para ajudar a atender as diferentes perspectivas dos stakeholders. O estudo 

apontou que a freqüente socialização entre as equipes é uma boa opção para que os 

colaboradores comecem a tornar as perspectivas mais homogêneas. (ANDERSEN, 2016) 

 

2.1.7.  Apreciação Crítica da Literatura e Correlação dos Objetivos do Projeto 

A revisão da literatura foi desenvolvida baseada nos objetivos propostos inicialmente 

na presente pesquisa a fim de identificar as percepções dos stakeholders no que tange a 

qualidade em projetos.  

Através da revisão da literatura foi possível realizar o levantamento dos autores que 

desenvolveram suas obras relacionadas à qualidade em projetos e qualidade percebida em 

projetos. No que tange a qualidade são apontadas o atendimento aos requisitos, a revisão 

periódica do entregável, a identificação das partes interessadas e a adequação do escopo 

aos interesses das partes interessadas, já na qualidade percebida são apontadas a 
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comunicação, a liderança, o zelo pelo bom relacionamento entre as partes interessadas e a procura em atender as expectativas das partes 

interessadas no projeto. O Quadro 4 apresenta a percepção da qualidade de cada autor. 

Toor et 

al. 

(2010)

Zhai et 

al. 

(2009)

Jiang 

et al. 

(2009)

Yang et 

al. 

(2011)

Flyvbjerg. 

(2013)

Hartono 

et al. 

(2014)

Bértholo. 

(2013)

Davis, 

(2014)

Fernandes 

et al. 

(2014)

Alias et 

al. 

(2014)

Todorović 

et al. 

(2015)

Yu et 

al. 

(2015)

Andersen 

(2016)

Gomes 

et al. 

(2016)

Butt et 

al. 

(2016)

Haverila 

et. al. 

(2016)

Mishra 

(2017)

Davis. 

(2017)

Atendimento aos 

requisitos
X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Revisão periódica 

do entregável
X X X X X X X

Identificação das 

partes 

interessadas

X X X X X X X X X X X X X X X X

Disponibilidade,  

confiabilidade e  a 

manutenabilidade 

do projeto 

instalado

X X X X

Adequa ção do 

escopo aos 

interesses das 

partes 

interessadas

X X X X X X X X X X X X X X

Comunicação X X X X X X X X

Liderança X X X X X X X X

Resolução rápida 

de disputas e  

conflitos

X X

Cooperação 

dentro do projeto
X X

Zelar pelo bom 

relacionamento 

entre as partes 

interessadas

X X X X X

Procurar atender 

as expectativas das 

partes 

interessadas no 

projeto

X X X X X X X X X X X X X X X

Q
ua

lid
ad

e 
pe

rc
eb

id
a 

em
 P

ro
je

to
s

Autores

Q
ua

lid
ad

e 
em

 p
ro

je
to

s

 

Quadro 4 – Consolidação dos autores e suas perspectivas de qualidade 

Fonte: Autor 
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No Quadro 4 estão destacados os aspectos associados à dimensão qualidade, bem 

como a diferença entre a qualidade do projeto e a qualidade percebida do projeto. Na 

qualidade do projeto estão presentes os requisitos hard skill (habilidades técnicas), já na 

qualidade percebida do projeto estão presentes os requisitos soft skill (habilidades 

comportamentais).  

Segundo ZUO et al. (2018), para se obter um projeto de qualidade é necessário que 

haja um equilíbrio entre hard e soft skill. Em seu estudo os gerentes de projetos obtiveram 

resultados positivos (na indústria de construção), pois conseguiram associar as hard e soft 

skill aos fatores críticos de sucesso do projeto.  

Ao realizar uma análise das obras dos autores estudados é possível verificar que os 

fatores que mais influenciam a qualidade em projetos (hard skill) foram o atendimento aos 

requisitos, a identificação das partes interessadas e adequação do escopo aos interesses das 

partes interessadas. Já os fatores que mais influenciam a qualidade percebida (soft skill) 

foram a comunicação, a liderança e a procura em atender as expectativas das partes 

interessadas no projeto. 

Nas obras analisadas (citados no Quadro 4) não foi observado nenhum tipo de 

diagrama ou análise onde fosse possível realizar uma correlação teórica entre a qualidade 

em projetos e qualidade percebida em projetos. 

Ao realizar o levantamento dos aspectos que mais foram pontuados pelos autores no 

que tange a qualidade em projetos e a qualidade percebida em projetos foi verificado que 

o atendimento aos requisitos, a identificação das partes interessadas e a procura em 

atender as expectativas das partes interessadas no projeto foram os mais citados.  

De modo a buscar oferecer uma contribuição à sistematização dessa discussão, a 

Figura 5 ilustra os pontos supracitados onde uma tendência de conexão entre a qualidade 

em projetos e qualidade percebida em projetos foi verificada.  

ANDERSEN (2016) afirma que alguns desafios em relação ao gerenciamento dos 

stakeholders podem ser associados através de como se é conduzido a liderança do projeto 

e dos critérios de sucesso estabelecidos. Além disso, as partes interessadas podem ter uma 

perspectiva diferente umas das outras na questão qualidade em projetos e qualidade 

percebida em projetos. 

No estudo realizado por YANG et al. (2011) foram verificados 4 lacunas em relação 

a gestão de stakeholders: uma lista mais ampla com os fatores que tem influencia direta na 
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qualidade do projeto, uma estrutura para gestão das partes interessadas frágil, a falta de 

abordagens práticas mais robustas e a análise do impacto do projeto através da percepção 

das partes interessadas. 

Como pode ser observado acima a questão do gerenciamento dos stakeholders não é 

simples e deve ter uma atenção especial nos projetos, da mesma forma os aspectos 

técnicos (hard skill) e sociais (soft skill) devem ser muito bem avaliados e aplicados em 

novos empreendimentos para que as chances da entrega de um projeto de qualidade 

aumentem (tanto a qualidade do projeto quanto a qualidade percebida em projetos).  Vale 

salientar que, por vezes, a fronteira entre os aspectos técnicos e sociais não são tão 

evidentes o que faz com que esta marcação se torne difícil de ser classificada, na figura 5 

pode ser observada a interseção entre alguns desses pontos. A figura abaixo foi criada 

levando em consideração os 3 atributos mais citados entre os autores (no quadro 4) e 

verificando se tais atributos tem algum tipo de ligação entre si.          

 

Figura 5 – Diagrama dos pontos mais citados em qualidade em projetos e qualidade percebida em projetos 

Fonte: Autor 

  

    

Grupo A  

Autores com percepção 

voltada para qualidade em 

projetos 

1 
Atendimento aos 

requisitos 
 

2 1 

 

 

14 

Identificação das 

partes interessadas 

 

Procurar atender 

as expectativas das 

partes interessadas 

no projeto 

 

Grupo B 

Autores com percepção 

voltada para qualidade 

percebida em projetos 

Grupo C  

Autores com percepção 

voltada para qualidade 

em projetos 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

Segundo SILVA e MENEZES (2005) uma pesquisa se faz necessária quando existe um 

problema onde os dados são insuficientes para resolvê-lo, assim sendo, as respostas são 

obtidas através de um conjunto de ações e propostas para solucionar alguma adversidade 

(através de métodos racionais e sistemáticos). 

A pesquisa científica baseia-se em pôr em prática um estudo planejado, sendo a 

abordagem da adversidade investigada o que define o aspecto científico da investigação. As 

pesquisas científicas podem ser interpretadas como uma busca pelo conhecimento onde 

baseiam-se em teorias que servem como marco inicial da investigação e em procedimentos 

que são capazes de entregar uma maior confiabilidade nos resultados alcançados. 

(PRODANOV et al., 2013) 

GIL (2009) defende em sua obra que a pesquisa é realizada através de um processo com 

diversas etapas que partem desde a correta formulação do ponto que será investigado até 

apresentação final dos resultados. 

Para LAKATOS e MARCONI (2003), a pesquisa é um mecanismo formal, através da 

técnica do pensamento reflexivo, que necessita de uma abordagem cientifica para a descoberta 

da realidade ou de verdades parciais. 

  

3.1.  Classificação da Pesquisa 

A classificação da pesquisa foi realizada levando em consideração as questões-problemas 

e os objetivos da pesquisa, tal classificação levou em consideração as propostas apresentadas 

por GIL (2009) e SILVA e MENEZES (2005).  

A presente pesquisa quando classificada quanto à natureza, pode ser apresentada como:  

Pesquisa Aplicada: A pesquisa tem como objetivo gerar conhecimento para aplicação 

prática através da solução do problema específico apresentado. 

Quanto aos objetivos, a presente pesquisa pode ser classificada como: 

Pesquisa explicativa: A pesquisa tem como objetivo identificar o que a literatura identifica 

como qualidade em projetos e como qualidade percebida em projetos. 

Pesquisa descritiva: O presente estudo visa identificar as percepções dos diferentes 

stakeholders envolvidos na instalação de um novo projeto por meio de pesquisa e entrevistas. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, o estudo é classificado como: 
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Pesquisa bibliográfica: A pesquisa apresenta uma revisão bibliográfica baseada nas 

palavras-chave: stakeholder, percepção, projeto e qualidade; Foram consultados livros e 

artigos de periódicos sobre o assunto.  

Pesquisa de campo: Investigação realizada na organização através de entrevistas e 

questionários com os grupos estudados. 

A presente pesquisa é classificada como qualitativa e quantitativa. Para GIL (2009) a 

pesquisa qualitativa depende dos dados coletados, da observação e da interpretação das 

informações recolhidas. A análise qualitativa não pode ser traduzida em números, sendo a 

interpretação dos fenômenos estudados a sua principal característica. (SILVA e MENEZES, 

2005). 

A pesquisa quantitativa tem como principio a transformação das informações em 

números, de modo que se torne possível classificá-los e analisá-los através de técnicas 

estatísticas. (SILVA e MENEZES, 2005). 

 Segundo GIL (2009) na pesquisa quantitativa as informações coletadas são organizadas 

de modo que seja possível o teste de hipóteses e análise estatísticas dos dados coletados. 

 

3.2.  Descrição do objeto e dos sujeitos da pesquisa  

Segundo SILVA e MENEZES (2005) o universo da pesquisa (população) é o espaço 

amostral onde estão inseridos todos os indivíduos que possuem as mesmas características para 

um estudo. Já a amostra é constituída de parte da população que é selecionada, respeitando 

uma determinada regra.  

O presente trabalho discute a qualidade em projetos e a qualidade percebida em projetos 

em uma empresa multinacional no setor de pneumáticos localizada no Estado do Rio de 

Janeiro, para análise são definidos alguns grupos de stakeholders envolvidos no novo projeto 

de instalação de uma extrusora em um dos setores de mantas de borrachas. Os setores em 

questão (selecionados para o estudo) são os de projetos, produção, manutenção e qualidade, 

sendo 64 o número inicial de potenciais colaboradores para a pesquisa. 

  O projeto indicado acima serve de apoio para a observação do fenômeno da qualidade 

em projetos e a percepção da qualidade em projetos, a escolha deste empreendimento tem 

como premissa o grau de importância para empresa.  
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A relevância do projeto mostra-se evidente, pois somente com a instalação da máquina 

supracitada torna-se possível atender o cliente final (consumidor) com a nova gama de pneus 

com a tecnologia acordada (maior durabilidade e aderência dos pneus, sem que afetasse de 

forma significativa o consumo de combustível). Além disso, um investimento de 

aproximadamente 5 milhões de euros na principal linha de produção de mantas de borracha é 

um risco e um desafio muito grande para a equipe envolvida no projeto. 

Um investimento com um valor considerável (como mencionado acima) em um momento 

de crise no Brasil e a possibilidade de deixar de atender outros clientes em toda América do 

Sul (no abastecimento de pneus) devido a algum fator que atrasasse ou comprometesse o 

empreendimento, pode trazer grandes prejuízos para empresa, assim sendo, a entrega de um 

projeto de qualidade é essencial. 

A qualidade no projeto e a qualidade percebida no projeto são analisadas segundo a ótica 

dos setores que estão diretamente envolvidos no projeto (já mencionados acima). Após a 

definição dos setores e das pessoas (potenciais colaboradores) se faz necessário um convite 

para formalizar a participação no estudo.  

No presente estudo os sujeitos de pesquisa são considerados como não probabilísticos, 

pois não são baseados em amostragem aleatória. O tipo da amostra selecionada é por 

tipicidade, ou seja, são selecionados indivíduos com representatividade na população 

(VERGARA, 2016). 

Os sujeitos de pesquisa são constituídos por 64 indivíduos (estes personagens foram 

selecionados considerando que o seu trabalho ou rotina foram diretamente afetados pelo novo 

empreendimento), sendo que estes colaborados estão divididos em 4 grupos distintos de 

profissionais: colaboradores de projetos, da manutenção, da produção e da qualidade. A 

seleção está composta em 5 profissionais da área de projetos, 49 profissionais da área de 

manutenção, 5  profissionais da área de qualidade e 5 profissionais da área de produção.  

As funções dos colaboradores selecionados são operadores, técnicos e engenheiros, onde o 

trabalho dos selecionados estão ligados diretamente ao novo empreendimento (o trabalhado é 

influenciado pelo projeto da extrusora). O Quadro 5 ilustra como estão divididos os 

colaboradores em cada área de atuação. 
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# Stakeholders Percepção Descrição da Função Qtde 

1 Projetos 

Voltada para 

qualidade em 

Projeto 

X 

Voltada para 

qualidade 

percebida em 

projetos 

Colaboradores que atuam gerenciando os novos 

projetos da fábrica. 
5 

2 Manutenção 
Colaboradores que atuam na mantenabilidade dos 

equipamentos da fábrica. 
49 

3 Qualidade 
Colaboradores que atuam no controle de qualidade 

do produto (manta de borracha) 
5 

 

4 
Produção 

Colaboradores que atuam na operação das máquinas 

que produzem a manta de borracha 
5 

 

Quadro 5 – Definição dos grupos da amostra 

Fonte: Autor 

 

 O critério para a escolha dos profissionais que formam os sujeitos da pesquisa tem 

como premissa o fato de que todos estão envolvidos com o novo projeto na linha de mantas 

de borracha, assim sendo, entende-se que estes colaboradores atendem ao perfil requerido 

para os objetivos da pesquisa. 

 

3.3. Técnicas de Coleta de Dados 

De acordo com LAKATOS e MARCONI (2003) após a coleta de dados, os mesmos 

devem ser classificados de forma sistemática antes de sua análise e interpretação. Esse 

método ocorre através da seleção (análise crítica e detalhada dos dados), da codificação (os 

dados são classificados e convertidos em símbolos para serem tabelados) e da tabulação (os 

dados são colocados em tabelas de modo que é possível realizar uma verificação da inter-

relação entre eles, além de se tornarem de maior compreensão e interpretação). 

No presente estudo, a revisão bibliográfica, os questionários e as entrevistas com os 

stakeholders internos (agentes da manutenção, qualidade, produção e projeto) constituem as 

fontes de evidências.  

Na pesquisa bibliográfica o acrônimo PICO foi utilizado como sustentação para revisão da 

literatura nas 4 bases de dados pesquisadas. A linha guia dos questionários e entrevistas foram 

os dados colhidos na revisão bibliográfica, assim sendo, foi preparado um plano de coleta de 

dados dos stakeholders internos envolvidos no projeto da extrusora onde se procurou buscar 
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as percepções das diferentes áreas tanto no que tange a qualidade do projeto quanto a  

qualidade percebida em projetos. 

Segundo PRODANOV et al. (2013) tanto as entrevistas quanto os questionários são 

métodos de levantamento de dados de grande importância para pesquisa, pois normalmente no 

primeiro caso o pesquisador consegue buscar respostas mais qualitativas (de maior 

profundidade) e no segundo caso obtém respostas mais quantitativas. 

Para YIN (2003), ao utilizar várias fontes de evidências o autor poderá dedicar-se a uma 

grande diversidade de informações, seja do âmbito histórico, comportamental e até mesmo de 

atitude. Assim sendo, é possível o desenvolvimento de linhas convergentes de investigação. 

A escala Likert foi utilizada no presente estudo (Apêndice A) para realizar uma 

comparação das percepções por parte da manutenção, qualidade e produção no que tange a 

qualidade do projeto da extrusora instalada na linha de mantas de borracha. 

A escala supracitada foi dividida em cinco partes (1, 2, 3, 4, 5) sendo 1 a classificação 

“Discordo Totalmente” e 5 a classificação “Concordo Totalmente”. 

Um roteiro para entrevista junto aos stakeholders também foi desenvolvido para nortear as 

entrevistas (com aplicação semiestruturada). No Quadro 6 podem ser verificadas as questões 

criadas bem como suas respectivas fundamentações da literatura, cabe elucidar que as 

questões foram elaboradas conciliando os objetivos da pesquisa à literatura que suporta à 

discussão, previamente analisada na revisão teórica.  

# 
Objetivo 

específico 
Questão Fundamentação 

1. 

Realizar 

investigação 

empírica a fim de 

identificar 

possíveis práticas 

capazes de 

influenciar a 

percepção voltada 

para qualidade em 

projetos e a 

qualidade 

percebida em 

projetos. 

Quais ações são capazes de 

incentivar e motivar os 

stakeholders em ter uma 

participação mais ativa em novos 

projetos? 

Jiang et al. (2009); Yang et al. (2011); Davis, (2014); 

Fernandes et al. (2014); Andersen (2016); Gomes et 

al. (2016); Butt et al. (2016); Mishra (2017); Davis. 

(2017) 

2. 

O aumento da participação dos 

colaboradores que utilizarão 

novos projetos é percebido de 

maneira positiva ou negativa para 

a melhoria da qualidade em 

novos empreendimentos? 

Zhai et al. (2009); Jiang et al. (2009); Yang et al. 

(2011); Davis, (2014); Fernandes et al. (2014); Yu et 

al. (2015); Andersen (2016); Mishra (2017); Davis. 

(2017) 

3. 

Quais são os principais fatores 

responsáveis pelo aumento da 

qualidade em novos projetos? 

Toor et al. (2010); Zhai et al. (2009); Jiang et al. 

(2009); Yang et al. (2011); Hartono et al. (2014); 

Bértholo. (2013); Davis, (2014); Alias et al. (2014); 

Todorović et al. (2015); Yu et al. (2015); Andersen 

(2016); Gomes et al. (2016); Butt et al. (2016); 

Haverila et. Al. (2016); Mishra (2017); Davis. (2017) 
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Fonte: Autor 

 

3.3.1.  Procedimento de validação do questionário 

Segundo LAKATOS e MARCONI (2003) é importante que o pesquisador realize 

um pré-teste antes da aplicação do questionário definitivo, este procedimento tem como 

objetivo revelar potenciais erros no questionário (conseguindo corrigi-los antes da 

aplicação do questionário final) a fim de assegurar que os resultados sejam isentos de 

erros. 

Com o intuito de buscar um questionário coerente e que traga bons dados para serem 

analisados, os roteiros da presente pesquisa foram submetidos a profissionais da área a fim 

de averiguar os níveis de compreensão e entendimento das questões. Além disso, através 

do pré-teste foi possível detectar pontos de oportunidades e melhorias. 

Segundo GIL (2009) para validação do questionário faz-se necessário uma análise do 

tempo gasto para sua execução, se as perguntas foram respondidas de forma apropriada 

pelo colaborador, se houve dificuldade para entender alguma pergunta ou qualquer tipo de 

problema ou dúvida no momento em que o colaborador esteja respondendo o pré-teste. 

No presente estudo foi realizado um pré-teste onde dois profissionais distintos foram 

selecionados para apreciação crítica do questionário e da entrevista, a atividade foi 

4. 

Como a liderança da empresa 

pode influenciar nos resultados 

(qualidade) alcançados pelos 

projetos instalados? 

Zhai et al. (2009); Jiang et al. (2009); Flyvbjerg. 

(2013); Hartono et al. (2014); Fernandes et al. 

(2014); Haverila et. Al. (2016); Mishra (2017) 

5. 

Quais são os principais recursos 

necessários para a execução de 

um projeto de qualidade? 

Toor et al. (2010); Yang et al. (2011); Flyvbjerg. 

(2013); Hartono et al. (2014); Davis, (2014); Alias et 

al. (2014); Todorović et al. (2015); Yu et al. (2015); 

Andersen (2016); Gomes et al. (2016); Haverila et. 

Al. (2016); Mishra (2017); Davis. (2017) 

6. 

Existe alguma percepção de 

melhoria na qualidade no 

ambiente de trabalho após a  

realização de novos projetos? 

Yang et al. (2011); Hartono et al. (2014); Gomes et 

al. (2016); Haverila et. Al. (2016) 

7. 

Quais os principais pontos que 

sustentam a qualidade em um 

projeto? 

Toor et al. (2010); Jiang et al. (2009); Yang et al. 

(2011); Flyvbjerg. (2013); Hartono et al. (2014); 

Bértholo. (2013); Davis, (2014); Alias et al. (2014); 

Todorović et al. (2015); Andersen (2016); Gomes et 

al. (2016); Butt et al. (2016); Haverila et. Al. (2016); 

Davis. (2017) 

8. 

Qual a percepção de qualidade 

do projeto entregue? 

Toor et al. (2010); Zhai et al. (2009); Jiang et al. 

(2009); Yang et al. (2011); Hartono et al. (2014); 

Bértholo. (2013); Davis, (2014); Alias et al. (2014); 

Andersen (2016); Gomes et al. (2016); Butt et al. 

(2016); Haverila et. Al. (2016); Mishra (2017); 

Davis. (2017)  

Quadro 6 – Fundamentação das questões propostas 
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realizada de modo que ambos responderam primeiramente o questionário e ao final foram 

entrevistados pelo autor do presente estudo. Os profissionais foram comunicados 

antecipadamente sobre a necessidade e os objetivos do pré-teste, foi solicitado que caso 

houvesse pontenciais melhorias ou sugestões de perguntas no roteiro do questionário e da 

entrevista sinalizassem para que pudessem ser incorporados. 

Após execução do pré-teste, algumas oportunidades de aperfeiçoamento foram 

identificadas e incorporadas ao roteiro do questionário e da entrevista, apresentados nos 

Apêndices A e B (sendo o Apêndice B o roteiro do questionário e da entrevista aplicado 

no presente estudo após o pré-teste). As modificações foram efetuadas de modo que as 

perguntas e alternativas fossem mais claras e de fácil entendimento para o respondente. O 

Quadro 7 sumariza as modificações realizadas após o pré-teste.  

 

Perguntas Antes do Pré-Teste Perguntas Depois do Pré-Teste 

Pergunta Antes: Qual a sua formação? 

 

Pergunta Depois: Qual sua escolaridade? 

 Fundamental 

 Médio 

 Superior 

 Pós Graduação 

 Mestrado 

 Doutorado 

 

Pergunta Antes: (Não havia) 

 

Pergunta Depois: Qual é sua área  de atuação? 

 Manutenção 

 Produção 

 Qualidade 

 Projeto 

 

 

Alternativa Antes: 

 Operador 

 Técnico 

 Líder de equipe 

 Engenheiro 

 Supervisor ou equivalente 

 Coordenador 

 Gerente 

 

 

Alternativa Depois: 

 Operador 

 Técnico (mecânico/eletricista ou áreas correlatas) 

 Engenheiro 

 Supervisor ou equivalente 

 Coordenador 

 

 

Pergunta Antes: Segundo os autores o incentivo e a 

motivação são pontos chaves para participação dos 

stakeholders em novos projetos. Em sua opinião, quais 

ações são capazes de incentivar e motivar os stakeholders 

(pessoas da manutenção, produção e controle de 

qualidade) em ter uma participação mais ativa em novos 

projetos? 

 

 

Pergunta Depois: Segundo os autores o incentivo e a 

motivação são pontos chave para participação dos 

stakeholders (pessoas da manutenção, produção e controle 

de qualidade) em novos projetos. Em sua opinião, quais 

ações são capazes de incentivar e motivar os stakeholders  

em ter uma participação mais ativa em novos projetos? 
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Quadro 7 – Alterações Realizadas nas Perguntas após o Pré-Teste 

Fonte: Autor 

 

 

3.4.  Técnicas de análise de dados 

Para LAKATOS e MARCONI (2003) após a coleta, os dados devem ser elaborados e 

classificados de forma sistemática antes da análise e interpretação. Esse processo ocorre 

através da seleção (avaliação minuciosa dos dados), da codificação (os dados são 

categorizados e transformados em símbolos para serem inseridos em tabelas) e da tabulação 

(os dados são inseridos em tabelas para verificação da potencial relação entre eles). 

Segundo BARDIN (2016) a análise de dados deve ser realizada de forma que se tornem 

significativos e válidos, além disso, operações estatísticas podem ser realizadas a fim de 

apresentar diagramas, quadro de resultados ou até mesmo curva de tendência (através do 

estudo dos dados coletados com os colaboradores).   

No presente estudo a revisão bibliográfica, os questionários e as entrevistas com os 

stakeholders compõem as fontes de evidências. Segundo YIN (2003), a utilização de diversas 

fontes de evidencias possibilita que o pesquisador tenha uma vasta diversidade de respostas, 

sendo possível o avanço para linhas convergentes de investigação. Além disso, o estudo 

utilizou o método de triangulação dos dados (método que torna os resultados mais 

convincentes e aperfeiçoados por considerar diversas fontes de dados).  

A análise dos dados foi realizada através de estatística descritiva (estatística que descreve 

as características básicas de um estudo), onde foi necessária utilização de histogramas para 

melhor avaliar potenciais tendências ou comportamentos de uma amostra (GRAY, 2012).  

A fim de comparar as percepções das diferentes áreas estudadas, foi realizado o cálculo da 

mediana e da moda das respostas dos colaboradores participantes da presente pesquisa. 

Pergunta Antes: Em que magnitude esta interferência 

pode impactar na qualidade do projeto? 

 

Pergunta Depois: Em sua opinião em uma escala de 1 a 5 

(sendo 1 Discordo Totalmente e 5 Concordo Totalmente) 

qual nota deve ser atribuída na questão “A interferência 

por parte dos stakeholders pode impactar na qualidade do 

projeto”? 

 1 – Discordo Totalmente 

 2 – Discordo Parcialmente 

 3 – Não Concordo nem Discordo 

 4 – Concordo Parcialmente 

 5 – Cocordo Totalmente 
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Através do recurso supracitado foi possível avaliar o gap entre os stakeholders envolvidos na 

pesquisa avaliando as suas perspectivas. Ademais, a análise lexicográfica foi aplicada nos 

dados não quantificáveis do estudo visando complementar os dados coletados (GRAY, 2012).  

 

3.5.  Limitações do método 

VERGARA (2016) ressalta que todo método apresenta possibilidades e limitações, assim 

sendo, é importante que o pesquisador se antecipe as críticas em potencial. Na presente 

pesquisa o autor também é colaborador da instituição e exerce um papel de liderança, o que 

pode suscitar uma timidez nas respostas ofertadas pelos respondentes. Adicionalmente, apesar 

do esforço de isenção, pode-se haver algum viés autoral na análise. 

Vale salientar que existe também a possibilidade de alguns colaboradores não se sentirem 

a vontade para responder alguns questionamentos, o que pode acarretar em omissões, 

imprecisões e respostas incompletas. Além disso, é possível que o colaborador interprete a 

questão erroneamente, esqueça de algum fato ou tenha algum viés. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

O presente capítulo apresenta os resultados provenientes da coleta de dados primários, 

obtida junto aos distintos stakeholders de um projeto, notadamente, gerentes de projetos e 

áreas-cliente, conforme previamente destacado. 

A pesquisa teve, inicialmente, 64 potenciais respondentes que contemplam as áreas de 

projetos, manutenção, produção e qualidade, foram adotados o método de aplicação do 

questionário e a entrevista através do prévio agendamento com os colaboradores (de modo 

que não houvesse prejuízo nas atividades desempenhadas durante o seu trabalho). Dos 64 

respondentes apenas 37 contribuíram com sua participação na pesquisa, cumprindo informar 

que todos os respondentes que declinaram na pesquisa foram do setor de manutenção. O  

motivo para esse declínio está baseado no fato do pesquisador ter um papel de liderança no 

setor supracitado, assim sendo, os colaboradores que decidiram não participar ficaram com 

receio de ficarem de alguma forma expostos com a chefia (apesar de o pesquisador deixar 

claro que as respostas seriam com finalidade acadêmica). O período da pesquisa in loco foi 

compreendido entre os dias 03 e 18 de Abril de 2019.  

A seleção dos colaboradores para pesquisa foi realizada tomando como referência os 

funcionários que tiveram o seu trabalho impactado de alguma forma pelo projeto de instalação 

de uma nova extrusora na principal linha de produção de mantas de borracha. Os 

colaboradores que aceitaram participar da pesquisa despenderam de aproximadamente 25 

minutos para responderem as perguntas da entrevista e do questionário proposto, além disso 

as entrevistas ocorreram em uma sala, de modo que o colaborador pudesse responder as 

questões sem que tivesse qualquer fator externo influenciando nas suas repostas. A Tabela 6 

consolida o quantitativo de cada grupo de colaboradores que participaram da pesquisa 

(através de entrevista e questionário). 
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# Grupos 
Quantidade 

pretendida 

Quantidade 

Obtida 

Percentual 

de retorno 

1. Coordenador 3 3 100,00% 

2. Supervisor 4 2 50,00% 

3. Engenheiro 8 8 100,00% 

4. Técnico 43 18 41,86% 

5. Operador 6 6 100,00% 

Total 64  37 57,81% 

 

Tabela 6 – Respondentes pretendidos x obtidos 

Fonte: Autor 

 

Com propósito de facilitar a compreensão da distribuição do conteúdo da análise proposta, 

o presente capítulo encontra-se subdividido em quatro seções. Sendo a primeira seção a 

caracterização da amostra da pesquisa, a segunda seção a análise das respostas colhidas 

através da aplicação da entrevista e do questionário, a terceira seção a compilação dos 

principais achados e a quarta seção a comparação entre os resultados da pesquisa empírica e 

os principais achados da literatura.  

 

4.1. Caracterização dos respondentes 

Os 37 colaboradores que cooperaram com a pesquisa foram selecionados conforme o perfil 

(trabalho afetado com a instalação da nova extrusora) e a disponibilidade dos respondentes em 

contribuírem com a pesquisa. Com o proposito de entender melhor as possíveis diferenças de 

percepções dos distintos stakeholders a presente pesquisa buscou envolver uma amostra 

heterogênea, onde foram consideradas as diferentes idades, a formação e os níveis 

hierárquicos na empresa. 

Em relação à idade dos colaboradores, 16 estão entre 30 e 39 anos (faixa com maior 

número de colaboradores). Sendo a segunda e a terceira faixa próximas uma das outras que 

contém respectivamente 9 colaboradores (faixa entre 40 e 49 anos) e 7 colaboradores (faixa 

entre 50 e 60 anos). As duas faixas restantes representam os extremos da faixa etária, ou seja, 

os mais jovens com 4 colaboradores entre 20 e 29 anos e os mais velhos com 1 colaborador 

acima de 60 anos. Na Figura 6 pode ser verificada a relação entre o número de colaboradores 

e sua faixa etária. 
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Figura 6 – Número de colaborados por faixa etária 

Fonte: Autor 

 

No que tange ao tempo de atuação na empresa conforme a Figura 7, 21 dos respondentes 

trabalham há menos de 10 anos na empresa. Vale salientar ainda que dentre os respondentes 

há 4 colaboradores com mais de 30 anos de empresa. 

 

 

 

Figura 7 - Tempo de atuação dos respondentes na empresa em estudo 

Fonte: Autor 
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No tocante à escolaridade máxima, 19 dos colaboradores possuem Ensino Médio, 14 

possuem Ensino Superior e 4 possuem Pós Graduação. Ao incluir respondentes que não 

possuem formação de nível superior a presente pesquisa sinaliza o interesse em entender as 

percepções dos colaboradores nos diferentes níveis de escolaridade na empresa, a Figura 8 

ilustra as informações supracitadas. 

 

 

 
Figura 8 - Escolaridade dos respondentes da pesquisa 

Fonte: Autor 

 

No que tange a composição dos cargos dos colaboradores as funções ocupadas variam 

entre Coordenador, Supervisor, Engenheiro, Técnico e Operador conforme ilustrado na figura 

9. A Figura 9 contempla a distribuição dos colaboradores e seus respectivos cargos, neste 

ponto vale ressaltar que o maior número de cargos está na função “Técnico”, 18 

colaboradores. Isso ocorre devido ao alto nível de automatização e ao tamanho do parque de 

máquinas instalado no setor estudado.  
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Figura 9- Último cargo ocupado pelos respondentes na organização em estudo 

Fonte: Autor 

 

Na Figura 10 encontra-se a distribuição das atividades que os profissionais realizaram 

durante os projetos que participaram. Na referida figura pode ser verificado que as 4 

atividades que os colaboradores mais aturam foram Instalação com 3 profissionais, 

Engenheiro Projetista com 3 profissionais, Análise do impacto da nova máquina sobre o 

produto com 4 profissionais e Apoio na colocação da máquina em marcha corrente com 13 

profissionais. 

 

  

Figura 10 – Atuação do profissional durante o projeto 

Fonte: Autor 
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4.2. Análise dos Resultados da Pesquisa 

 

4.2.1. Ações para incentivar a participação dos stakeholders em novos projetos 

O incentivo a participação dos stakeholders em novos projetos é muito algo 

muito relevante para ajudar na qualidade do projeto, assim sendo, algumas ações para 

estimular o envolvimento das partes interessadas são muito importantes. Segundo 

JIANG et al. (2009), GOMES et al., (2016), MISHRA (2017) e DAVIS (2017) é 

possível tratar a lacuna de percepção do projeto através da compreensão do projeto e o 

entendimento comum das partes interessadas antes do início do empreendimento. Para 

YANG et al., (2011) existe a necessidade do desenvolvimento de uma lista de fatores 

de sucesso que afeta os stakeholders em novos projetos.  

Segundo DAVIS (2014), FERNANDES et al. (2014), ANDERSEN (2016) e 

BUTT et al. (2016) o incentivo a participação dos stakeholders é uma necessidade real 

em cada novo projeto, além da necessidade da identificação das partes interessadas, 

das influências que estas fazem sobre o novo empreendimento e quais são os 

diferentes pontos de vista (onde são capazes de melhorarem a compreensão mútua do 

projeto). 

Com a clara necessidade da participação dos stakeholders se faz necessária 

algumas ações para incentivar a participação das partes interessadas em novos 

projetos, a Figura 11 sistematiza as ações que mais incentivam a participação dos 

stakeholders, objeto de estudo da presente pesquisa, em novos projetos. 
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Figura 11 – Ações para estimular a participação em projetos 

Fonte: Autor 
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A motivação para participação, por parte dos stakeholders, de novos projetos 

varia dependendo do setor.  

Do ponto de vista do setor de manutenção e projetos o principal atributo 

relatado foi “Informações detalhadas do projeto” isto pode ser explicado pela 

necessidade de informações técnicas mais aprofundadas para o desempenho de suas 

funções, dessa forma o detalhamento estimula a partição mais ativa nos projetos.  

As respostas obtidas com maior prevalencia no setor de qualidade foi 

“apresentar os ganhos para os interessados” tal fato pode ser atribuído pois o setor de 

qualidade necessita do feedback dos colaboradores para que tal atributo possa auxiliar 

na mensuração do sucesso alcançado estimulando os colaboradores do setor. 

O setor de produção teve como maior incidência nas respostas a questão do 

reconhecimento financeiro, isso ocorre uma vez que essa é a área onde está presente o 

menor nível de remuneração.         

Apesar das diferentes percepções de motivação um ponto se destacou em todos 

os setores as “Informações detalhadas do Projeto” que vem de encontro com a 

percepção dos colaboradores de projetos. Um dos engenheiros de projetos destacou 

ainda que (em relação a motivação dos stakeholders): 

Envolver todos os stakeholders desde a definição da necessidade do projeto e dar 

mais poder de ação e participação das decisões é essencial. Muitas vezes a 

desmotivação e/ou descontentamento dos stakeholders no caminhar de um projeto 

e/ou no resultado do mesmo vem da falta de envolvimento e apreciação da ajuda que 

os mesmos podem dar [...] 

 

4.2.2. O aumento da participação dos stakeholders e a melhoria da qualidade nos 

projetos 

A participação dos stakeholders em novos projetos é um fator determinante 

para auxiliar na construção de um escopo onde se possa atender as necessidades das 

partes interessadas. Para DAVIS (2014) e YANG et al. (2011) o envolvimento dos 

stakeholders é importante para conseguir bons resultados no projeto através das 

diferentes percepções de cada setor.  

Na Figura 12 é possível verificar que existe uma perceção da melhora em 

novos projetos com a participação dos stakeholders. Na figura supracitada pode ser 

verificado que 95% tiveram a percepção que o projeto melhorou com a participação 

dos stakeholdes, vale ressaltar que todos os setores tiveram um percentual de 
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percepção de melhora acima de 80% e, nos setores de qualidade e projetos este 

percentual atingiu 100%.   

     

Figura 12 – Percepção de melhoria do projeto com a participação dos stakeholders 

Fonte: Autor 

Foi realizada então uma análise dos motivos pelo qual a participação é 

percebida como uma melhoria na qualidade de novos Projetos, esta análise teve o 

propósito de elucidar os atributos que contribuem para percepção de melhoria dos 

projetos com a participação dos stakeholders. A figura 13 revela os principais achados 

da pesquisa empírica. 
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Figura 13 – Fatores de melhoria da qualidade em projetos com a participação dos stakeholders 

Fonte: Autor 
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Foi verificado que as percepções dos colaboradores das áreas pesquisadas não 

convergiram, apesar disso os atributos “Performance Melhor” e “Empenho da Equipe” 

chamam atenção pois tiveram relevância entre as áreas de manutenção, produção e 

projetos. 

Os atributos “Nivelamento da Equipe” e “Empenho da Equipe” foram os mais 

citados pelo setor de produção. O nivelamento da equipe pode ser explicado em parte  

ao fato do melhor entendimento (aprendizado) da equipe através de uma participação 

mais ativa em novos projetos. Através deste atributo os colaboradores podem se sentir 

mais capazes e importantes para o desenvolvimento do empreendimento (o que 

explica o empenho da equipe). 

O setor de qualidade teve dois apontamentos: “Redução na quantidade de 

intervenções no projeto entregue” e “Maior interação com projeto desde o início”. 

Porém cabe ressaltar que dos 5 respondentes apenas 2 de fato responderam este 

questionamento. Assim sendo, torna-se inviável uma análise mais adequada deste 

ponto no estudo.   

No setor de manutenção o atributo “Performance Melhor” foi o mais citado, 

corroborando com isso, um dos engenheiros de manutenção explicou a sua percepção 

da melhora na qualidade de novos projetos com participação dos stakeholders da 

seguinte forma: 

“Os stakeholders normalmente são pessoas experientes e totalmente envolvidas no 

processo, assim sendo, tem uma visão diferenciada que podem ajudar em potenciais 

erros de projeto.”  

O setor de projetos teve como principal apontamento o atributo “Empenho da 

equipe”, tal fato pode ser devido a percepção que a participação do cliente interno traz 

consigo um ganho na questão do conhecimento e da união maior entre os setores.  

Um dos depoimentos da área de projetos avalia a participação dos stakeholders 

da seguinte forma: 

“O utilizador têm a visão clara se ao final do projeto o que está sendo realizado será 

bom para ele e a antecipação desta visão pode permtir que pequenas correções sejam 

implantadas nas fases iniciais.” 

 

4.2.3. Principais Fatores Responsáveis pelo Aumento da Qualidade em Novos 

Projetos 



62 
 

O aumento da qualidade em novos projetos é um ponto importante para os 

gestores de novos empreendimentos, cada vez mais novos projetos buscam a 

excelência para melhor atender os seus clientes. Segundo ZHAI et al. (2009) os 

projetos não estão mais pautados somente em benefícios tangíveis como o aumento da 

receita, no tempo e no custo do projeto, os bens intangíveis também são relevantes 

para o aumento na qualidade de novos empreendimentos, assim sendo, o aumento da 

competencia e no envolvimento da equipe são pontos que não podem ser 

negligenciados.  

Para YU et al. (2015) e BUTT et al. (2016) para que haja aumento da qualidade 

em novos projetos é fundamental que a preparação seja muito bem executada, além 

disso se faz necessária uma equipe de projetos com bom conhecimento para a 

implementação do empreendimento.  

A figura 14 evidencia as percepções dos setores objetos de estudo da presente 

pesquisa. A pesquisa revela que o “Envolvimento da Equipe” e o “Conhecimento” 

foram os principais fatores encontrados que vão de encontro com o que os autores 

supracitados haviam identificado como pontos de destaque para a qualidade em novos 

empreendimentos. 

O setor de Manutenção teve como principal apontamento o “Envolvimento da 

Equipe”, isto pode ser atribuído em parte ao fato do envolvimento ser uma das 

características deste setor da empresa estudada.  

No setor de produção o atributo “Treinamento dos envolvidos” foi o mais 

citado, isto provavelmente ocorreu devido ao fato do treinamento aumentar o 

embasamento técnico aumentando a confiança do colaborador no desempenho da sua 

função, o que reflete na percepção da qualidade do projeto. 

O “Conhecimento” foi o atributo mais citado pelo setor de projetos, tal fato 

ocorreu provavelmente devido a esse setor ser responsável pela elaboração e execução 

do projeto. Sendo desta forma o que apresenta maior conhecimento do 

empreendimento desenvolvido. 

A “Atenção aos riscos” foi o fator  com maior prevalência no setor de 

qualidade, isto ocorre em parte devido ao conhecimento acumulado deste setor no que 

tange aos entraves do projeto, o que poderia levar a correções e, por consequência, 

custos para empresa.       
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Figura 14 – Principais fatores responsáveis pelo aumento da qualidade em novos projetos 

Fonte: Autor 
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4.2.4. A influência da Liderança nos resultados (qualidade) de novos Projetos 

A liderança da empresa pode influenciar de várias formas no resultado de um 

projeto, segundo JIANG et al. (2009) e FLYVBJERG (2013) o custo, o escopo e o 

prazo são fatores que podem sofrer uma influência direta da liderança da corporação.  

 O resultado encontrado da presente pesquisa em relação a percepção dos 

stakeholders no que tange a influencia da liderança na qualidade de novos projetos 

pode ser verificado na figura 15. É possível depreender que 92% dos respondentes 

consideraram que a liderança da empresa pode influenciar na qualidade dos Projetos, 

ressaltando que 100% dos respondentes da área de Qualidade e Projetos acreditam que 

a liderança tem influencia na qualidade em novos projetos. 

     

Figura 15 – Influencia da liderança da empresa na qualidade dos projetos 

Fonte: Autor 

 
Foi realizada análise em relação aos fatores que, segundo os stakeholders, a 

liderança pode influenciar em novos projetos. Na figura 16 podem ser observados os 

principais fatores, citados pelas áreas estudadas, que são: “Priorização dos recursos”, 

“Foco”,”Engajamento”, “Meta” e “Incentivo da Equipe”. Na mesma figura supracitada 

foram verificadas as parcelas que cada um dos fatores tiveram nos setores estudados 

(Projeto, Produção, Qualidade e Manutenção), após foi criado um gráfico onde foi 

analisado quais os fatores são convergentes em relação aos setores onde os 

stakeholders atuam. Foi verificado uma convergência em 4 dos 5 principais fatores 

citados pelos colaboradores, são eles: “Priorização dos recursos”, 

“Foco”,”Engajamento” e “Meta”. Destes a “Priorização dos recursos” foi o que mais 

se destacou, isso pode ter ocorrido uma vez que a liderança tem uma visão estratégica 

mais aguçada das necessidades da organização.     
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O engenheiro de Projetos avalia a influência da liderança segundo a seguinte 

ótica:  

“A liderança é o coração do projeto. Suas diretrizes, forma de envolver os 

stakeholders, controle, valores, a dedicação, o ambiente propício para novas idéias e 

sugestões e a melhor previsão de riscos podem influenciar diretamente a 

participação dos envolvidos e na qualidade do projeto entregue.” 
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Figura 16 – Fatores que a liderança pode influenciar  

Fonte: Autor 
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4.2.5. Principais Recursos para execução de um Projeto de qualidade 

A qualidade na execução de um projeto pode ser influenciada pelos recursos 

necessários para o cumprimento do empreendimento, segundo DAVIS (2014) a gestão 

e a seleção dos recursos deve ser considerada como importante para se conseguir um 

projeto de qualidade. 

Para GOMES et al., (2016) identificar os stakeholders corretos para envolver 

em um empreendimento ajuda na execução de um projeto de qualidade, além disso o 

autor conseguiu identificar algumas características importantes que podem influenciar 

na execução de um projeto de qualidade como os recursos financeiros, engajamento 

dos stakeholders, apoio da alta gerência e a disponibilidade de recursos. No estudo 

realizado por DAVIS (2017) foi possível verificar que existe a necessidade de uma 

maior consideração no que tange os recursos humanos, pois a alocação desses 

recursos, a comunicação e as habilidades interpessoais são fatores que influenciam 

diretamente na execução de um projeto de qualidade. 

 Na presente pesquisa foi possível verificar, através da figura 17, que houve 

uma convergência no que tange a percepção dos principais recursos para execução de 

um projeto de qualidade. Os recursos que foram citados em todos os grupos estudados 

foram a “Tecnologia”, o “Maior tempo para execução do Projeto”, o “Financeiro”, o 

“Bom planejamento” e a “Expertise da equipe de Projetos”. 

 Para os setores de manutenção e qualidade o atributo que se destacou foi a 

“Expertise da equipe de Projetos”, isso pode ter ocorrido devido a essas áreas 

considerarem o acúmulo de experiência dos colaboradores de projetos como ponto 

fundamental para o sucesso de novos empreendimentos.  

 No setor de produção observa-se que os atributos “Bom Planejamento” e 

“Financeiro” surgem em destaque, este fenômeno pode ter ocorrido uma vez que os 

agentes de produção dependem da conclusão do projeto (conforme o acordado 

inicialmente) para que possam realizar as suas atribuições sendo necessário dessa 

forma um bom compasso no binômio “Bom Planejamento” e “Financeiro”.                

 Ao realizar uma análise dos recursos que os autores supracitados abordam e os 

fatores encontrados na pesquisa é possível verificar uma aproximação entre eles, os 

autores citam a necessidade da boa seleção dos recursos e a disponibilidade de 

recursos financeiros, já a pesquisa teve (entre os fatores convergentes das áreas 

estudadas) os fatores “Expertise da equipe de Projetos” e o “Financeiro”.  
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Figura 17 – Principais recursos para execução de um projeto de qualidade 

Fonte: Autor 
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4.2.6. Percepção de Melhoria no Ambiente de Trabalho 

A percepção da melhoria do ambiente de trabalho por parte dos colaboradores 

foi apresentado na literatura como um ponto importante. Segundo YANG et al. (2011), 

HARTONO et al. (2014), GOMES et al., (2016) e HAVERILA et al. (2016) esta 

percepção pode influenciar diretamente na percepção da qualidade do projeto 

entregue. 

A pesquisa evidenciou que todas as áreas objeto deste estudo tiveram uma 

resposta positiva quanto a percepção de melhoria do ambiente de trabalho após a 

implementação de um projeto. A Figura 18 ilustra que dentre os 37 respondentes, 31 

afirmam que houve melhoria no ambiente de trabalho após o projeto.  

Para os setores de manutenção, produção e qualidade o atributo  “facilidade na 

operação do posto” foi o mais citado, isto pode ter ocorrido devido aplicabilidade 

prática exercida diariamente por esses setores. 

No setor de projetos o atributo mais citado foi a “Adequação ergonômica”, fato 

já esperado uma vez que o setor tem a missão de diminuir o grau de severidade 

ergonomica dos postos de produção.  

Ao realizar uma interseção entre as áreas pode ser verificado que a “facilidade 

na operação do posto” é o fator que mais chama atenção dos respondentes no que 

tange a melhoria no ambiente de trabalho. 
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Figura 18 – Percepção de melhoria do ambiente de trabalho 

Fonte: Autor 
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4.2.7. Principais Fatores que sustentam a qualidade de um projeto durante a sua 

execução 

Manter a qualidade de um projeto durante a sua execução é um desafio para os 

gestores, YANG et al. (2011) consideram que a base para sustentar essa qualidade está 

na gestão e no gerenciamneto das relações entre os stakeholders e o gerente de 

projetos, o autor destaca ainda que algumas reuniões (onde as partes interessadas estão 

presentes) são importantes antes da tomada de decisões importantes, isto faz com que 

os stakeholders tornem-se mais engajados durante a execução das tarefas. Para DAVIS 

(2017) existe uma importância no envolvimento das partes interessadas durante a 

execução do projeto para que haja o engajamento e uma boa comunicação no projeto 

que está sendo implementado. 

Segundo BUTT et al. (2016) o desenvolvimento de uma comunicação eficaz e 

um ambiente de confiança entre as partes interessadas são fatores importantes para 

manter a qualidade do projeto durante a sua execução, assim sendo, esses atributos 

necessitam de atenção especial e um esforço considerável para mante-los durante o 

cumprimento das tarefas. 

 A figura 19 evidencia os atributos mais citados no que tange a qualidade de um 

projeto durante a sua execução, segundo a ótica das áreas estudadas na presente 

pesquisa. Pode-se verificar que os 4 fatores convergentes entre as áreas pesquisadas 

foram o “Acompanhamento”, o “Planejamento”,  o ‘Comprometimento” e a “Equipe 

Multidisciplinar”. Ao realizar uma análise com os atributos apresentados pelos autores 

supracitados é possível verificar que o fator comprometimento/ engajamento vai de 

encontro em ambas as pesquisas. 

 Nos setores de projetos e produção o atributo mais citado foi o 

“Acompanhamento”, isto pode ter ocorrido pelo fato desses setores terem que 

acompanhar de perto a execução do projeto e a colocação do maquinário em 

funcionamento.  

 O setor de manutenção teve como atributo mais citado a “Execução”, tal fato 

provavelmente ocorre devido a responsabilidade técnica do setor após a entrega do 

projeto (mantenabilidade do ativo). 
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 O atributo “Comprometimento” foi o mais citado pelo setor de qualidade, isto 

se deve provavelmente ao fato de que a qualidade só ocorre com o comprometimento 

de todas as equipes.            
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Figura 19 – Atributos de qualidade durante o projeto 

Fonte: Autor 
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4.2.8. Percepção de Qualidade do Projeto Entregue 

A percepção da qualidade do projeto entregue é um desafio que o gestor de 

projetos se depara em cada novo empreendimento finalizado, o sucesso da qualidade 

de projetos varia a cada novo empreendimento implementado. Segundo TOOR et al. 

(2010), GOMES et al. (2016) e DAVIS (2017) os fatores que mais influenciaram na 

percepção de qualidade do projeto entregue foram a entrega no prazo, o custo dentro 

do acordado, entrega do acordado (escopo) e a satisfação dos clientes (stakeholders). 

A figura 20 elucida os achados da presente pesquisa, os fatores convergentes 

das áreas estudadas foram a “Entrega do Acordado” e a “Funcionalidade” do novo 

empreendimento. Ao realizar um paralelo com a percepção dos autores citados acima é 

possível verificar que em ambos os casos a “Entrega do Acordado” é muito relevante 

para a qualidade do projeto entregue. Vale salientar que o outro fator encontrado na 

pesquisa (a “Funcionalidade”) revela a preocupação dos setores de obterem um projeto 

que consiga executar com maior eficácia as funções que lhes são próprias. 

No presente estudo foi observado que nos setores de manutenção e projetos o 

atributo “Entrega do Acordado” foi o mais destacado, podendo este fato ser atribuído à 

relação técnica aplicável a estes setores. 

Para o setor de produção o atributo “Funcionalidade” foi o mais citado, o que 

já era de se esperar tento em vista a interação direta e diária dos colaboradores deste 

setor com o projeto entregue. 

Do ponto de vista da qualidade o atributo mais mencionado foi “Projeto que 

não haja muitas correções após a sua entrega”, este destaque pode ter ocorrido uma 

vez que uma das premissas básicas do setor de qualidade da empresa objeto de estudo  

é o “bom da primeira vez”, além disso cada correção implica no retrabalho do setor 

aumentando a demanda de tempo e custo.     
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Figura 20 – Percepção de qualidade de um projeto entregue 

Fonte: Autor 



76 
 

4.2.9. Atributos identificados na literatura como importantes no que tange a qualidade 

em projetos versus a percepção dos stakeholders da presente pesquisa.  

4.2.9.1. Engajamento da equipe que participa em projetos 

O engajamento foi um fator que os stakeholders consideraram como 

muito importante, na figura 21 pode ser verificado que 95% dos participantes 

do estudo concordaram totalmente ou parcialmente com esse fator. Vale 

ressaltar que dentre as áreas analisadas os setores de qualidade e projetos 

tiveram 100% dos colaboradores concordando totalmente com este fator.   

 

Figura 21 – Percepção do engajamento da equipe como fator fundamental 

Fonte: Autor 

 
4.2.9.2. Percepção sobre as habilidades técnicas na equipe de projetos 

A percepção sobre as habilidades técnicas da equipe de projetos não 

foi convergente, pois as equipes responderam desde descordo parcialmente até 

concordo totalmente com afirmação supracitada. Os colaboradores que tiveram 

uma percepção mais acentuada sobre as habilidades técnicas foram do setor de 

qualidade onde 80% tiveram esta pecepção, conforme pode ser observado na 

figura 22. Isto pode ter ocorrido devido a situações onde o setor de projetos 

necessite de uma explicação tecnica mais aprofundada para contrapor possíveis 

questionamentos.  
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Figura 22 – Percepção da habilidade técnica na equipe de projetos 

Fonte: Autor 

 
4.2.9.3. Necessidade de treinamento mais aprofundado em novos projetos 

A necessidade de treinamento mais aprofundado em novos projetos 

não foi convergente entre os setores estudados, pois as equipes responderam 

desde descordo parcialmente até concordo totalmente com afirmação acima. Os 

colaboradores que tiveram uma percepção mais acentuada da necessidade de 

um treinamento mais aprofundado foram do setor de produção onde 83% 

tiveram esta pecepção, conforme pode ser verificado na figura 23.  

Isto se deve, possivelmente, devido a necessidade de aplicação prática 

diária do novo projeto instalado. A falta de um treinamento mais aprofundado 

pode implicar em dificuldades de manuseio ou até mesmo a danos no 

equipamento (ocasionando o lucro cessante).     

 

Figura 23 – Percepção da necessidade de treinamento mais aprofundado em novos 

projetos 

           Fonte: Autor 
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4.2.9.4. Resistência às mudanças (em novos projetos) 

A resistência às mudanças não foi convergente entre os setores 

estudados, pois as equipes responderam desde descordo parcialmente até 

concordo totalmente com o fator supracitado. Vale ressaltar que apesar das 

respostas estarem dispersas, conforme pode ser evidenciado na figura 24, 

nenhum setor estudado discordou totalmente com afirmação que existe uma 

resistência a mudanças (em novos projetos).  

O setor de qualidade teve uma percepção mais aguçada no que tange a 

resistência às mudanças, isso pode ter ocorrido devido ao setor ter como parte 

das suas atribuições a mensuração da qualidade dos resultados e a criação de 

bons parâmetros de máquinas.  

      

Figura 24 – Percepção da existência de uma resistência a mudanças em novos projetos 

Fonte: Autor 

 

4.2.9.5. Transparência sobre os reais objetivos dos novos projetos  

A percepção de transparência sobre os reais objetivos dos novos 

projetos não foi convergente entre os setores estudados, pois as equipes 

responderam desde descordo totalmente até concordo totalmente com o fator 

supracitado, como pode ser observado na figura 25. Vale ressaltar que apesar 

das respostas variarem muito não houve nenhum setor que teve uma incidência 

maior que 50% na escala likert. 
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Figura 25 – Percepção de transparência sobre os reais objetivos dos novos projetos 

Fonte: Autor 

 

4.2.9.6. Influência nos resultados do projeto devido ao histórico de projetos 

anteriores 

A influência nos resultados do projeto causados pelo histórico de 

projetos anteriores não foi convergente entre os setores estudados, pois as 

equipes responderam desde descordo totalmente até concordo totalmente com 

o fator supracitado. Vale salietar que, conforme evidenciado na figura 26, o 

setor de projetos teve 100% das respostas concordando totalmente ou 

parcialmente com essa afirmação, este fato pode ter ocorrido devido a grandes 

projetos realizados segundo orientação e gestão da central da empresa. Cabe 

ressaltar que trata-se de uma multinacional e como tal segue um padrão 

mundial estudado e aplicado em outros países que não necessariamente tem as 

mesmas características do país onde está sendo instalado o novo 

empreendimento. 

 

Figura 26 – Influência nos resultados do projeto devido ao histórico de projetos anteriores 

           Fonte: Autor 
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4.2.9.7. Necessidade da motivação/envolvimento dos funcionários para o 

projeto 

 A necessiadade da motivação/envolvimento dos funcionários para o 

projeto teve os níveis da escala likert desde discordo totalmente até concordo 

totalmente, mas na figura 27 é possível verificar dois pontos que nitidamente 

se opõe em suas percepções. Por um lado temos a área de projetos onde 80% 

dos colaboradores afirmaram que concordam parcialmente do fator 

supracitado, por outro lado temos a área de produção que discorda 

parcialmente com este fator. 

 

Figura 27 – Necessidade da motivação/envolvimento dos funcionários para o projeto  

Fonte: Autor 

 
4.2.9.8. Percepção da influência da liderança nos projetos 

 Na perspectiva dos colaboradores o fator influência da liderança no 

projeto não é um fator convergente entre as áreas, apesar disso como pode ser 

verificado na figura 28, no setor de projetos 80% dos colaboradores acreditam 

que existe certa influência por parte da liderança no projeto. Em contra partida 

no setor de produção mais de 60% dos colaboradores não concordam com essa 

influência. Devido ao setor de projetos trabalhar mais próximo as lideranças é 

natural que exista a percepção de influência por parte desse setor, já em relação 

ao setor de produção a dinâmica ocorre de forma diferente, o setor 

normalmente tem um contato maior com a liderança quando existe a 

necessidade de mudanças mais acentuadas no fluxo produtivo.   



81 
 

 

Figura 28 – Percepção da influência da liderança nos projetos 

Fonte: Autor 

 
 

4.2.9.9. Apoio da Liderança da organização em novos projetos 

   Como pode ser evidenciado na figura 29 o fator apoio da liderança da 

organização em novos projetos, 80% dos colaboradores de projeto 

concordarem parcialmente com essa afirmação. Os outros setores tiveram uma 

perspectiva semelhante segundo a escala likert, mostrando a clara necessidade 

do apoio da liderança em todas as áreas estudadas. 

 

Figura 29 – Necessidade do apoio da liderança da organização em novos projetos 

      Fonte: Autor 

 

4.2.9.10. Influência da cultura organizacional em novos projetos 

   A figura 30 onde são apresentados os resultados das áreas estudas 

através da escala likert do fator “Influência da cultura organizacional em novos 

projetos” evidencia que 80% dos colaboradores de projeto concordaram 

parcialmente com essa perspectiva. Em contrapartida o setor de produção mais 

de 60% apontaram uma falta de percepção da influência da cultura 
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organizacional em novos projetos. A diferença de percepção entre esses setores 

pode ser explicada uma vez que o setor de projetos tem um maior contato com 

a central (MATRIZ) em detrimento do outro setor. 

 

Figura 30 – Percepção da influência da cultura organizacional em novos projetos 

Fonte: Autor 

 
4.2.9.11. Percepção da influência do tempo para implementação e 

acompanhamento de novos projetos 

   A figura 31 apresenta as perspectivas dos setores estudados em relação 

ao fator “Percepção da influência do tempo para implementação e 

acompanhamento de novos projetos”, os stakeholders não convergiram em um 

ponto específico. No setor de produção mais de 60% concordaram com essa 

influência do tempo, isso pode ter ocorrido pois o setor sente-se mais 

confortável e seguro com um maior tempo de acompanhamento após a instação 

de novos empreendimentos.   

 

Figura 31 – Percepção da influência do tempo para implementação e acompanhamento de 

novos projetos  

Fonte: Autor 
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4.2.9.12. Todas as ferramentas necessárias para desenvolver o trabalho de 

forma adequada após o projeto estão disponíveis 

   O fator onde leva em consideração que as ferramentas necessárias 

devem estar disponíveis para desenvolver o trabalho de forma adequada  após a 

entrega do projeto teve destaque na área de produção, onde 67% dos 

colaboradores da área concordam parcialmente com essa afirmação, conforme 

a figura 32 evidencia. No setor de manutenção mais de 40% dos colaboradores 

relataram sentir falta de insumos básicos para desenvolvimento adequado de 

suas atribuições, em contrapartida no setor de produção mais de 80% dos 

colaboradores relataram que todas as ferramentas básicas para o bom 

desenvolvimento do seu trabalho estão a disposição. Essa diferença de 

percepção pode em parte ser atribuída ao nível de complexidade da formação 

necessária em cada setor.  

 

Figura 32 – Percepção da necessidade de ferramentas após o projeto 

Fonte: Autor 

 
4.2.9.13. Percepção de foco no cliente interno (usuários do novo projeto)  

     A percepção de foco no cliente interno (usuários do novo projeto) foi 

um fator onde 50% dos colaboradores da área de produção discordaram 

totalmente e mais de 30% deste mesmo setor se manteve neutro neste atributo, 

já as outras áreas as perspectivas não convergiram em um ponto específico da 

escala likert como pode ser evidenciado na figura 33. Tal perspectiva pode ter 

ocorrido no setor de produção uma vez que comunmente as reuniões de 

projetos contam com a participação dos chefes do setor de produção porém 

nem sempre ocorre o desdobramento do acordado com os seus colaboradores. 
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Figura 33 – Percepção de foco no cliente interno 

Fonte: Autor 

 

4.2.9.14. Necessidade da boa comunicação durante novos projetos  

     A comunicação durante novos projetos foi um fator onde 80% dos 

colaboradores da área de projetos concordam parcialmente que a comunicação 

é essencial durante novos projetos. Na figura 34 as demais perspectivas são 

evidenciadas, sendo a maior concentração da escala nas perspectivas onde 

estão os pontos condordo parcialmente e concordo totalmente. Esta perspectiva 

compartilhada por todos pode ser atribuída a necessidade da clareza nas 

orientações e demandas do projeto.  

 

Figura 34 – Percepção da comunicação durante novos projetos 

Fonte: Autor 

 
4.2.9.15. Percepção da maturidade no gerenciamento de projetos  

     No fator percepção da maturidade no gerenciamento de projetos, 80% 

dos próprios colaboradores de projetos concordaram com essa afirmativa. Da 

mesma forma o setor de qualidade tem uma visão similar com 60% dos seus 
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colaboradores concordando com a mesma afirmativa. Tais setores trabalham de 

forma mais próxima o que pode em parte explicar tal similaridade de respostas.  

Além disso, vale salientar que os maiores percentuais de incidência da 

percepção dos colaboradores das outras áreas também se concetraram na 

mesma resposta, apresentando assim uma convergência para este fator. Na 

figura 35 fica evidente os fatores supracitados. 

 

Figura 35 – Percepção da maturidade no gerenciamento de projetos 

Fonte: Autor 

 
4.2.9.16. Percepção da divulgação dos resultados alcançados 

     A figura 36 evidencia as perspectivas dos stakeholders no fator 

“Percepção da divulgação dos resultados alcançados”, 80% dos colaboradores 

de projetos concordam parcialmente com afirmação acima. Por outro lado 50% 

dos colaboradores de produção discordam parcialmente com o fator 

supracitado. A diferença entre esses setores pode ser explicada através do fato 

do setor de projetos ser responsável pela elaboração e execução do projeto, 

assim sendo dos resultados devem ser necessariamente divulgados para os 

gestores de projetos antes da assinatura final de recepção do projeto.      

 

Figura 36 – Percepção da divulgação dos resultados alcançados 

Fonte: Autor 
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4.2.9.17. Percepção do alinhamento com a estratégia orgacional 

     O fator “percepção do alinhamento com a estratégia organizacional” 

analisado pelos stakeholders não teve uma convergência na escala likert como 

pode ser verificado na figura 37. Vale ressaltar que dentro da equipe de 

projetos houve uma divergência de perspectivas, neste caso 40% dos 

colaboradores concordam parcialmente com fator citado acima. Por outro lado 

40% dos outros  colaboradores de projetos discordam parcialmente do fator 

supracitado.  

 

Figura 37 – Percepção do alinhamento com a estratégia organizacional 

Fonte: Autor 

 

4.2.9.18. Pecepção de  metas claras para novos projetos 

     Na figura 38 a perspectiva dos colaboradores em relação ao fator 

“percepção de metas claras para novos projetos” pode ser verificada apesar de 

não ocorrer uma convergência absoluta, onde é possível perceber uma 

tendência dos setores de concordar com a afirmação. É possível verificar que o  

setor de manutenção foi o que teve um  percentual de mais de 80% 

concordando com este atributo. Isto pode estar ligado ao fato do setor 

compreender melhor os pontos técnicos que envolvem as metas do projeto.   

 

Figura 38 – Percepção de metas claras para novos projetos 

Fonte: Autor 
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   Na tabela 7 encontra-se de forma sucinta análise dos gráficos desta seção, onde é possível verificar a moda de 

cada setor, a mediana e o maior Gap encontrado. Vale salientar que a mediana foi calculada através da moda de cada setor (após 

encontrar a moda de cada setor os valores foram dispostos de forma crescente e então foi verificada a Mediana), o Maior Gap foi 

obtido através da subtração direta da mediana encontrada e a moda de cada setor. Dentre as afirmações abaixo as que se 

destacam (maior gap) entre os setores são:   

 

 Manutenção  “Percepção da influência da liderança nos projetos”           Mediana = 3 - Gap = -2 

“Todas as ferramentas necessárias para que eu possa desenvolver meu trabalho adequadamente após o     

projeto estão a disposição”               Mediana = 4 - Gap = 2 

 

 Produção     “Influência da cultura organizacional em novos projetos”            Mediana = 4 - Gap = 2 

        “Percepção de foco no cliente interno (usuários do novo projeto)”        Mediana = 3 - Gap = 2 

 

 Projeto  “Necessidade de treinamento mais aprofundado em  ovos projetos”         Mediana = 4 - Gap = 2 

“Percepção da influência do tempo para implementação e acompanhamento de novos projetos”  

      Mediana = 4 - Gap = 2 

                “Percepção do alinhamento com a estratégia orgacional”          Mediana = 4 - Gap = 2 

 

 Qualidade    ” Percepção da divulgação dos resultados alcançados”                 Mediana = 3,5 - Gap = 2,5 

 

Assim sendo, é possível verificar, através dos resultados encontrados na tabela abaixo, que as percepções das áreas 

estudadas são próximas uma das outras. Os únicos atributos que não foram de encontro à convergência são os supracitados. 
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Estes resultados se tornam importantes para empresa objeto do presente estudo na medida que, através de uma análise 

simples da tabela onde estão inseridos os atributos pesquisados e as diferentes áreas estudadas é possível verificar quais as  

possíveis reações (percepções) dos stakeholders e os seus potenciais impactos antes de uma tomada de decisão por parte de 

um gestor de projetos.      

Afirmação 

Área 

Manutenção Produção Projeto Qualidade 

Mediana 
Moda 

Maior 

Gap 
Moda 

Maior 

Gap   
Moda 

Maior 

Gap   
Moda 

Maior 

Gap   

Engajamento da equipe que participa em projetos 5 0 5 0 5 0 5 0 5 

Percepção sobre as habilidades técnicas na equipe de projetos 4;5 -1 4 0 4 0 4 0 4 

Necessidade de treinamento mais aprofundado em novos projetos 5 -1 4 0 2;3 2 4 0 4 

Resistência às mudanças (em novos projetos) 4;5 -1 4 0 3;4 1 4 0 4 

Transparência sobre os reais objetivos dos novos projetos 5 -1,5 4 -0.5 2 1,5 3 0,5 3,5 

Influência nos resultados do projeto devido ao histórico de projetos 

anteriores 

4 -1 2 1 4 -1 1 2 3 

Necessidade da motivação/envolvimento dos funcionários para o 

projeto 

4 -1 2 1 4 -1 1 2 3 

Necessidade da boa comunicação durante novos projetos 4 -0,5 3 0,5 4 -0,5 4 -0,5 3,5 
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Tabela 7 – Análise da percepção dos stakeholders e a confrontação entre as áreas estudadas 

Fonte: Autor 

 

 

Percepção da influência da liderança nos projetos 5 -2 2 1 4 -1 1;3 2 3 

Apoio da Liderança da organização em novos projetos 5 -1,5 3 0,5 4 -0,5 3 0,5 3,5 

Influência da cultura organizacional em novos projetos 4;5 -1 2;3 2 4 0 2;4 2 4 

Percepção da influência do tempo para implementação e 

acompanhamento de novos projetos 

4 0 5 -1 2 2 2;4 2 4 

Todas as ferramentas necessárias para que eu possa desenvolver 

meu trabalho adequadamente após o projeto estão a disposição 

2;5 2 4 0 3;4 1 5 -1 4 

Percepção de foco no cliente interno (usuários do novo projeto) 4 -1 1 2 2;4 -1 / 1 1;2;3;

4;5 

- 2 / 2    3 

Percepção da maturidade no gerenciamento de projetos 4 0 3;4 1 3 1 4 0 4 

Percepção da divulgação dos resultados alcançados 5 -1,5 2 1,5 4 -0,5 1;2;3;

4;5 

2,5 3,5 

Percepção do alinhamento com a estratégia orgacional 4 0 4;5 -1 2;4 2 3 1 4 

Pecepção de  metas claras para novos projetos 4 0,5 5 -0,5 5 -0,5 3 1,5 4,5 
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4.2.10. Principais achados empíricos e confrontação com a literatura 

O quadro 8 tem por objetivo explanar os achados da presente pesquisa através da resposta das questões propostas no presente 

estudo e da análise do achado empírico versus a literatura de apoio utilizada. 

# 
Objetivo 

específico 
Questão Respostas Análise do achado empírico versus literatura de apoio 

1. 

Realizar 

investigação 

empírica a fim de 

identificar 

possíveis práticas 

capazes de 

influenciar a 

percepção voltada 

para qualidade em 

projetos e a 

qualidade 

percebida em 

projetos. 

Quais ações são capazes de incentivar e 

motivar os stakeholders em ter uma 

participação mais ativa em novos 

projetos? 

O compartilhamento das informações 

detalhadas dos projetos com os stakeholders. 

estimulam a participação dos stakeholders em 

novos projetos 

Na pesquisa realizada o compartilhamento das 

informações detalhadas dos projetos com os stakeholders 

estimulam a participação dos stakeholders em novos 

projetos. Já na literatura utiliza não houve indicação que 

este fator tem a capacidade de estimular a participação 

dos stakeholders em novos projetos.  

2. 

O aumento da participação dos 

colaboradores que utilizarão novos 

projetos é percebido de maneira positiva 

ou negativa para a melhoria da qualidade 

em novos empreendimentos? 

Houve uma percepção de melhora na 

qualidade dos projetos com a participação 

dos stakeholders, os fatores que mais 

influenciaram nesta percepção foram o 

empenho da equipe e a performance melhor. 

O aumento da participação dos stakeholders é percebido 

de maneira positiva tanto na pesquisa realizada quanto na 

literatura de apoio. 

3. 

Quais são os principais fatores 

responsáveis pelo aumento da qualidade 

em novos projetos? 

O conhecimento e o envolvimento da equipe 

de projetos foram os principais fatores 

responsáveis pelo aumento da qualidade em 

novos projetos.  

Os fatores conhecimento e envolvimento da equipe de 

projetos foram percebidos como agentes que ajudam a 

aumentar a qualidade em projetos tanto na pesquisa 

realizada em campo como na literatura de apoio.  

4. 

Como a liderança da empresa pode 

influenciar nos resultados (qualidade) 

alcançados pelos projetos instalados? 

Os fatores priorização dos recursos, foco, 

engajamento e metas são considerados os 

principais atributos que a liderança pode 

influenciar.    

A pesquisa de campo teve alguns achados que coincidem 

com a literatura utilizada na pesquisa, mas o fator 

“engajamento” encontrado na presente pesquisa não foi 

evidenciado na literatura utilizada.   

5. 

Quais são os principais recursos 

necessários para a execução de um 

projeto de qualidade? 

A tecnologia utilizada, o tempo para 

execução do projeto, o custo, o planejamento 

e a expertise da equipe de projetos são fatores 

relevantes para execução de um projeto de 

qualidade. 

A pesquisa de campo e a literatura utilizada  tiveram a 

mesma percepção no que tange aos principais recursos 

necessários para execução de um projeto de quailidade.   
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Quadro 8 – Análise dos achados empíricos e a literatura de apoio 

Fonte: Autor 

6. 

Existe alguma percepção de melhoria na 

qualidade no ambiente de trabalho após a  

realização de novos projetos? 

Existe uma percepção de melhoria do 

ambiente de trabalho quando o posto 

instalado é de fácil operação, este fator se 

destacou dentre outros em todos os setores 

pesquisados. 

Tanto na pesquisa em campo quanto na literatura de apoio 

houve uma percepção de melhoria na qualidade no 

ambiente de trabalho após a realização do novo projeto. 

Vale salientar que na literatura não foram mencionados os 

fatores que influenciam na qualidade do ambiente de 

trabalho, já na presente pesquisa esses fatores foram 

analisados e o fator convergente entre os setores 

estudados foi a facilidade na operação do posto. 

7. 

Quais os principais pontos que sustentam 

a qualidade em um projeto? 

Os principais fatores de qualidade percebidos 

durante o projeto foram o planejamento, o 

acompanhamento, o compromentimento e 

uma equipe multidisciplinar.   

Os principais pontos que sustentam a qualidade em um 

projeto foram observados tanto na pesquisa em campo 

como na literatura de apoio utilizada.  

8. 

Qual a percepção de qualidade do projeto 

entregue? 

A entrega do acordado e a funcionalidade do 

projeto foram os principais fatores que 

contribuiram para uma percepção de uma 

maior qualidade de um projeto finalizado. 

A percepção de qualidade do projeto entregue teve o fator 

“entrege do acordado” abordado tanto na pesquisa de 

campo quanto na literatura de apoio,  entretanto o fator 

“funcionalidade” do projeto foi verificado apenas na 

pesquisa de campo. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

No presente estudo foi possível  verificar que a qualidade do projeto está pautada nos requisitos 

hard skill (habilidades técnicas) e a qualidade percebida do projeto está baseada nas requisitos soft 

skill (habilidades comportamentais).  

Os principais atributos identificados na literatura, no que tange a qualidade em projetos foram: 1 

- Atendimento aos requisitos; 2 - Revisão periódica do entregável; 3 - Identificação das partes 

interessadas; 4 - Disponibilidade, confiabilidade e manutenabilidade do projeto instalado; 5 - 

Adequação do escopo aos interesses das partes interessadas. Já os fatores que influenciaram na 

percepção da qualidade percebida foram: 1 - Comunicação; 2 - Liderança; 3 - Resolução rápida de 

disputas e conflitos; 4 - Cooperação dentro do projeto; 5 - Zelar pelo bom relacionamento entre as 

partes interessadas; 6 - Procurar atender as expectativas das partes interessadas no projeto. 

Através dos questionários e  entrevistas realizadas foi possível evidenciar que dentre alguns 

fatores que podem contribuir para a entrega de um projeto de maior qualidade dois deles se 

sobressaíram. Os fatores “entrega do acordado” e “funcionalidade” se destacaram pois, foram 

percepções identificadas em todas as áreas que a presente pesquisa atuou, demonstrando, assim, uma 

clara convergência dos setores em relação aos achados supracitados. Vale salientar que não houve 

evidências que a percepção da qualidade do projeto mudou ao longo do tempo. 

Em relação as percepções dos distintos stakeholders após a entrega do projeto foi observado que 

nos setores de manutenção e projetos o atributo “Entrega do Acordado” foi o de maior destaque, 

podendo este fato ser atribuído à relação técnica aplicável a estes setores. Já no setor  de produção o 

atributo “Funcionalidade” foi o mais citado, o que pode ser explicado devido a interação direta e 

diária dos colaboradores deste setor com o projeto entregue. No setor de qualidade o atributo mais 

mencionado foi “Projeto que não haja muitas correções após a sua entrega”, este fator  pode ter 

ocorrido uma vez que uma das premissas básicas do setor de qualidade na empresa é o “bom da 

primeira vez”, além disso cada correção implica no retrabalho do setor aumentando a demanda de 

tempo e custo.     

O estudo evidenciou fatores podem contribuir para o aumento da qualidade em novos projetos. 

Os principais fatores identificados foram: 1 - Envolvimento da equipe; 2 - Conhecimento; 3 - 

Planejamento; 4 -  Atenção aos riscos; 5 - Produtividade; 6 - Treinamento dos envolvidos; 7 - 

Antecipação/correção de eventuais desvios.  

A pesquisa evidenciou que dentre alguns fatores que podem contribuir para um projeto de maior 

qualidade dois deles se sobressaíram. Os fatores “entrega do acordado” e “funcionalidade” se 

destacaram pois, foram percepções identificadas em todas as áreas que a presente pesquisa atuou, 

demonstrando, assim, uma clara convergência dos setores em relação aos achados supracitados. Vale 



93 
 

salientar que não houve evidências que a percepção da qualidade do projeto mudou ao longo do 

tempo. 

Em relação aos principais recursos para o aperfeiçoamento na execução de novos projetos na 

empresa os principais atributos observados foram: 1 - Expertise da equipe de projetos; 2 - Equipe de 

projetos multidisciplinar; 3 - Bom planejamento; 4 - Recursos financeiros; 5 - Maior tempo para 

execução do projeto; 6 - Tecnologia; 7 - Apoio da Liderança da empresa. 

Dessa forma, é possível concluir que, mediante o cumprimento dos objetivos específicos do 

estudo e de suas respostas das questões propostas, o objetivo geral foi cumprido. As principais 

percepções dos stakeholders no que tange a qualidade em projetos foram identificadas e confrontadas 

entre os setores participantes do estudo.  

 

5.1. Limitações e Sugestões de Estudos Futuros 

O presente estudo está limitado a apenas uma empresa de pneumáticos de grande porte como 

referência para a pesquisa das percepções dos stakeholders internos (manutenção, produção, projetos 

e qualidade). Assim sendo, todos os colaboradores que participaram da pesquisa tem um vínculo 

empregatício efetivo com essa organização. 

Sugere-se que estudos semelhantes sejam realizados em outras empresas do setor de pneumáticos 

e também em outras organizações de diferentes atuações, com o propósito de identificar potenciais 

divergências entre organizações ou até mesmo entre setores.  

Sugere-se também estudo baseado em diferentes setores da empresa e em organizações 

internacionais com propósito de verificar se a percepção dos fatores da qualidade em projetos dos 

colaboradores de outros países são divergentes ou convergentes com o presente estudo. 
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APÊNDICE A 

Roteiro da Entrevista: 

Introdução 

Um projeto necessita de uma avaliação final para pontuar se o mesmo foi um sucesso ou um 

fracasso, muitos trabalhos realizados são avaliados pela direção da empresa ou pela própria equipe de 

gerenciamento de projetos e isso pode trazer algumas conclusões tendenciosas. A perspectiva de 

qualidade avaliada pelos setores de manutenção, produção e controle de qualidade (os chamados 

clientes internos ou stakeholders) que são os setores diretamente afetados com o novo 

empreendimento são as mesmas?  

O presente questionário tem por finalidade identificar quais as principais perspectivas dos 

clientes interno (manutenção, produção e controle de qualidade) e analisar se o fenômeno da 

qualidade em projetos tem pontos em comum na visão destes setores (divergência ou convergência 

das perspectivas). Após análise dessas respostas é possível que os gestores de projetos consigam uma 

maior qualidade em novos empreendimentos, onde as necessidades e perspectivas dos clientes 

internos estejam mais alinhadas (fazendo com que haja benefícios mútuos após a entrega do projeto). 

 

Identificação do Perfil 

1- Qual a seu ano de nascimento?  

___________________________________________________ 

 

2- Há quanto tempo atua na empresa? 

___________________________________________________ 

 

3- Qual sua formação? 

___________________________________________________ 

 

4- Qual é sua última posição que ocupa na empresa? 

 

 Operador 

 Técnico 

 Líder de equipe 

 Engenheiro 

 Supervisor ou equivalente 

 Coordenador 

 Gerente 
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5- Já participou de novos projetos na empresa?  

 

 Sim          Não                      

 

5.  a) Se sim, Qual projeto? 

___________________________________________________ 

 

5. b) Se já participou de novos projetos, que atividades desempenhou durante o projeto?  

___________________________________________________ 

 

5.  c) Quantas vezes você já participou de novos projetos na empresa? 

 01 vez 

 02 vezes 

 03 vezes 

 Mais de 03 vezes 

 

Identificação de potenciais fatores que podem influenciar na perspectiva da qualidade em 

novos projetos. 

 

6- Segundo alguns autores o incentivo e a motivação são pontos chaves para participação 

dos stakeholders em novos projetos. Em sua opinião, quais ações são capazes de 

incentivar e motivar os stakeholders (pessoas da manutenção, produção e controle de 

qualidade) em ter uma participação mais ativa em novos projetos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7- Em sua opinião, o aumento da participação dos colaboradores que utilizarão novos 

projetos é percebido de maneira positiva ou negativa para a melhoria da qualidade em 

novos empreendimentos? 

 

 Positiva          Negativa 
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7.  a) Na sua visão por qual motivo é percebido desta maneira? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

8- Em sua opinião quais são os principais fatores responsáveis pelo aumento da qualidade 

em novos projetos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9- Na literatura foram encontradas evidências onde a liderança da empresa acaba 

influenciando na qualidade de novos projetos. Em sua opinião, a liderança da empresa 

pode influenciar na qualidade de novos projetos? 

 

 Sim          Não                

    

9. a) Caso positivo, em sua opinião como a liderança da empresa pode influenciar nos 

resultados (qualidade) alcançados pelos projetos instalados? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10- Em sua opinião, quais são os principais recursos necessários para a execução de       um 

projeto de qualidade? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11- Existe alguma percepção de melhoria na qualidade no ambiente de trabalho após a  

realização de novos projetos?  

 

 Sim          Não 
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11.  a) Se sim, em que medida (de que forma)? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

12- Em sua opinião, quais os principais pontos que sustentam a qualidade em um projeto? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

13- Qual a percepção de qualidade do projeto entregue?       

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

14- Em sua opinião, existe interferência por parte dos stakeholders (manutenção, produção e 

controle de qualidade) em novos projetos? 

 

 Sim          Não 

                   

14.  a) Se sim, de que forma esta interferência pode impactar a qualidade (técnica ou 

percebida) de novos projetos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

14. b) Em que magnitude esta interferência pode impactar na qualidade do projeto? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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15- Os fatores abaixo são identificados na literatura como importantes no que tange a 

qualidade em projetos. Classifique-os de acordo com a sua percepção, sendo: DT: 

Discordo Totalmente; DP: Discordo Parcialmente; CD: Não Concordo Nem Discordo; 

CP: Concordo Parcialmente; CT: Concordo Totalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatores que afetam a entrega de um 

Projeto de Qualidade 

Grau de Discordância/Concordância 

 DT      DP       CD      CP      CT 

O engajamento de toda equipe é fator 

fundamental em novos projetos. 
     

Existe uma lacuna no quesito habilidades 

técnica na equipe de projetos. 
     

Falta treinamento mais aprofundado em novos 

projetos. 
     

Existe uma resistência a mudanças (novos 

projetos) 
     

Falta transparência sobre os reais objetivos dos 

novos projetos. 
     

Falta confiança nos resultados do projeto 

devido ao histórico de projetos anteriores 
     

Falta motivação/envolvimento dos funcionários 

para o projeto 
     

Existe falha na comunicação durante novos 

projetos 
     

Existe falha na liderança do projeto      

O apoio da liderança da organização não é o 

suficiente em novos projetos 
     

Existem falhas em novos projetos devido à 

cultura organizacional 
     

O tempo para implementação e 

acompanhamento de novos projetos não são 

suficientes 

     

Todas as ferramentas necessárias para que eu 

possa desenvolver meu trabalho 

adequadamente após o projeto estão a 

disposição 

     

Falta de foco no cliente interno (usuários do 

novo projeto) 
     

Existe pouca maturidade no gerenciamento de 

projetos 
     

Existe uma falha na divulgação dos resultados 

alcançados 
     

Falta alinhamento com a estratégia 

organizacional 
     

Falta metas claras para novos projetos      
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APÊNDICE B 

Roteiro da Entrevista: 

Introdução 

Um projeto necessita de uma avaliação final para pontuar se o mesmo foi um sucesso ou um 

fracasso, muitos trabalhos realizados são avaliados pela direção da empresa ou pela própria equipe de 

gerenciamento de projetos e isso pode trazer algumas conclusões tendenciosas. A perspectiva de 

qualidade avaliada pelos setores de manutenção, produção e controle de qualidade (os chamados 

clientes internos ou stakeholders) que são os setores diretamente afetados com o novo 

empreendimento são as mesmas?  

O presente questionário tem por finalidade identificar quais as principais perspectivas dos 

clientes interno (manutenção, produção e controle de qualidade) e analisar se o fenômeno da 

qualidade em projetos tem pontos em comum na visão destes setores (divergência ou convergência 

das perspectivas). Após análise dessas respostas é possível que os gestores de projetos consigam uma 

maior qualidade em novos empreendimentos, onde as necessidades e perspectivas dos clientes 

internos estejam mais alinhadas (fazendo com que haja benefícios mútuos após a entrega do projeto). 

 

Identificação do Perfil 

 

1- Qual a seu ano de nascimento?  

 

___________________________________________________ 

 

 

2- Há quanto tempo atua na empresa? 

 

___________________________________________________ 

 

3- Qual a sua escolaridade? 

 

 Fundamental  

 Médio 

 Superior 

 Pós Graduação 

 Mestrado  

 Doutorado 
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4- Qual é sua área de atuação? 

 

 Manutenção 

 Produção 

 Qualidade 

 Projeto 

 

 

5- Qual é sua última posição que ocupa na empresa? 

 

 Operador 

 Técnico (mecânico / eletricista ou áreas correlatas) 

 Engenheiro 

 Supervisor ou equivalente 

 Coordenador 

 

 

6- Já participou de novos projetos na empresa?  

 

 Sim          Não                      

 

 

6.  a) Se sim, Qual projeto? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

6. b) Se já participou de novos projetos, que atividades desempenhou durante o projeto?  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

6.  c) Quantas vezes você já participou de novos projetos na empresa? 

 01 vez 

 02 vezes 

 03 vezes 

 Mais de 03 vezes 
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Identificação de potenciais fatores que podem influenciar na perspectiva da qualidade em 

novos projetos. 

 

7- Existe alguma percepção de melhoria na qualidade no ambiente de trabalho após a  realização 

de novos projetos?  

 

 Sim          Não 

                

7.  a) Se sim, em que medida (de que forma)? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8- Em sua opinião, existe interferência por parte dos stakeholders (manutenção, produção e 

controle de qualidade) em novos projetos? 

 

 Sim          Não 

                   

8.  a) Se sim, na sua opinião em uma escala de 1 a 5 (sendo 1 Discordo Totalmente e 5 

Concordo Totalmente) qual nota deve ser atribuída na questão “A interferência por parte dos 

stakeholders pode impactar na qualidade do projeto”?  

 

 1 - Discordo Totalmente 

 2 - Discordo Parcialmente 

 3 - Não Concordo Nem Discordo 

 4 - Concordo Parcialmente 

 5 - Concordo Totalmente 

 

8. b) De que forma esta interferência pode impactar a qualidade (técnica ou percebida) de 

novos projetos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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9- Segundo alguns autores o incentivo e a motivação são pontos chaves para participação dos 

stakeholders (pessoas da manutenção, produção e controle de qualidade) em novos projetos. 

Em sua opinião, quais ações são capazes de incentivar e motivar os stakeholders em ter uma 

participação mais ativa em novos projetos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

10- Em sua opinião, o aumento da participação dos colaboradores que utilizarão novos projetos é 

percebido de maneira positiva ou negativa para a melhoria da qualidade em novos 

empreendimentos? 

 

 Positiva          Negativa 

                   

10.  a) Na sua visão por qual motivo é percebido desta maneira? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

11- Qual a sua percepção de qualidade em um novo projeto entregue?       

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

12- Em sua opinião, quais os principais pontos que sustentam a qualidade durante um projeto? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

13- Em sua opinião quais são os principais fatores responsáveis pelo aumento da qualidade em 

novos projetos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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14- Na literatura foram encontradas evidências onde a liderança da empresa acaba influenciando 

na qualidade de novos projetos. Em sua opinião, a liderança da empresa pode influenciar na 

qualidade de novos projetos? 

 

 Sim          Não                

    

14. a) Caso positivo, em sua opinião como a liderança da empresa pode influenciar nos 

resultados (qualidade) alcançados pelos projetos instalados? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

15- Em sua opinião, quais são os principais recursos necessários para a execução de       um 

projeto de qualidade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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16- Os fatores abaixo são identificados na literatura como importantes no que tange a qualidade 

em projetos. Classifique-os de acordo com a sua percepção, sendo: DT: Discordo 

Totalmente; DP: Discordo Parcialmente; CD: Não Concordo Nem Discordo; CP: Concordo 

Parcialmente; CT: Concordo Totalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatores que afetam a entrega de um 

Projeto de Qualidade 

Grau de Discordância/Concordância 

 DT      DP       CD      CP      CT 

O engajamento de toda equipe é fator 

fundamental em novos projetos. 
     

Existe uma lacuna no quesito habilidades 

técnica na equipe de projetos. 
     

Falta treinamento mais aprofundado em novos 

projetos. 
     

Existe uma resistência a mudanças (novos 

projetos) 
     

Falta transparência sobre os reais objetivos dos 

novos projetos. 
     

Falta confiança nos resultados do projeto 

devido ao histórico de projetos anteriores 
     

Falta motivação/envolvimento dos funcionários 

para o projeto 
     

Existe falha na comunicação durante novos 

projetos 
     

Existe falha na liderança do projeto      

O apoio da liderança da organização não é o 

suficiente em novos projetos 
     

Existem falhas em novos projetos devido à 

cultura organizacional 
     

O tempo para implementação e 

acompanhamento de novos projetos não são 

suficientes 

     

Todas as ferramentas necessárias para que eu 

possa desenvolver meu trabalho 

adequadamente após o projeto estão a 

disposição 

     

Falta de foco no cliente interno (usuários do 

novo projeto) 
     

Existe pouca maturidade no gerenciamento de 

projetos 
     

Existe uma falha na divulgação dos resultados 

alcançados 
     

Falta alinhamento com a estratégia 

organizacional 
     

Falta metas claras para novos projetos      


