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RESUMO 

 

 

Esta dissertação constitui o resultado de um estudo sobre fatores críticos de insucesso no 

gerenciamento e implantação de projetos em uma empresa integrada de energia no Brasil. O 

estudo procurou trazer uma contribuição adicional aos estudos que vem sendo realizados 

sobre o tema, buscando mapear e analisar os fatores críticos de insucesso (FCI), que podem 

ser identificados antes da fase inicial de implantação de projetos, na perspectiva do ambiente 

interno tanto das equipes executoras, quanto dos patrocinadores e clientes/usuários de projetos 

neste segmento organizacional. A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão da literatura 

mais recente, buscando artigos científicos mais relevantes, com foco no estado da arte 

relacionado à temática escolhida. Foram identificados oito grupos temáticos mais frequentes 

entre os autores estudados. A revisão da literatura apontou a existência de condições 

desfavoráveis que estando presentes no ambiente do projeto, podem trazer impactos na 

realização de diversos requisitos relacionados ao escopo, como prazo, custo, qualidade, 

aspectos de meio ambiente, segurança, saúde ocupacional e responsabilidade social, entre 

outros. Foram identificados oito grupos temáticos de FCI mais frequentes entre os autores 

pesquisados. A partir deste agrupamento, foi construído um questionário estruturado, que foi 

validado com especialistas com grande experiência no gerenciamento de projetos. O 

questionário validado foi utilizado em um survey entre profissionais de gerenciamento de 

projetos de duas Comunidades de Práticas da empresa estudada, oriundos de diferentes 

circunstâncias históricas, bem como distintas realidades profissionais, culturais, 

socioeconômicas, políticas e ambientais. Foram obtidos 397 questionários válidos, sendo que 

os resultados do survey foram submetidos à estatística descritiva, que identificou um conjunto 

de 10 FCI encontrados com maior frequência pelos especialistas que participaram do survey. 

Os resultados encontrados mostraram-se importantes para a construção de conhecimento não 

somente para a comunidade acadêmica, como também para os profissionais de gerenciamento 

de projeto. Percebeu-se que quanto mais precocemente os FCI forem identificados, maiores 

poderão ser as chances de serem tratados, seja por meio da eliminação ou mitigação dos seus 

impactos, com vistas a se obter uma taxa de sucesso que possa atender aos requisitos mais 

prioritários definidos pelos atores envolvidos. 

 

Palavras-chave: Fatores Críticos de Sucesso. Gerenciamento de Projetos. Gerenciamento de 

Partes Interessadas. Falhas em Projetos. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation is the result of a study on critical factors of failure in the management and 

implementation of projects in an integrated energy company in Brazil. The study sought to 

bring an additional contribution to the studies that have been conducted on the subject, 

seeking to map and analyze the critical factors of failure (CFF), which can be identified 

before the initial phase of project implementation from the perspective of both the internal 

context executing teams, the sponsors and clients / projects of users in this organizational 

segment. The survey was conducted through a review of the latest literature, searching for the 

most relevant scientific articles, focusing on the state of the art related to the chosen theme. 

Eight most frequent thematic groups among the study authors were identified. The literature 

review showed the existence of unfavorable conditions that are present in the project 

environment, that can pose impacts in making various requirements related to the scope, such 

as time, cost, quality, environmental aspects, safety, occupational health and social 

responsibility, among others. Eight thematic groups CFF frequently among the surveyed 

authors were identified. From this group, a structured questionnaire was built, which was 

validated by experts with extensive experience in project management. The validated 

questionnaire was used in a survey among project management professionals from two 

communities of practice within the studied company, from different historical circumstances 

and different professional, cultural, socialeconomic, political and environmental realities. 397 

valid questionnaires were obtained, and the survey results were submitted to descriptive 

statistics, which identified a set of 10 CFF found more often by the experts who participated 

in the survey. The results proved to be important for the construction of knowledge not only 

for the academic community, but also for project management professionals. It was noticed 

that the earlier the CFF are identified, the greater will be the chances of being treated, either 

by eliminating or mitigating their impacts, in order to obtain a success rate able to meet the 

highest priority needs defined by the actors involved. 

 

 

Keywords: Critical Success Factors. Project management. Stakeholder management. Project 

failures. 



 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Listagem dos principais periódicos por Qualificação Qualis ................................. 24 

Quadro 2 - Grupos Temáticos por autores pesquisados ........................................................... 26 

Quadro 3 - Grupos Temáticos e respectivos Fatores Críticos de Insucesso ............................. 39 

Quadro 4 - Metodologia adotada pelos autores selecionados................................................... 40 

Quadro 5 - Empresas que participaram do pré-teste ................................................................. 41 

Quadro 6 - Perfil dos Especialistas ........................................................................................... 46 

 



 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Árvore das Palavras-chave....................................................................................... 23 

Figura 2 - Grupos Temáticos .................................................................................................... 25 

Figura 3 - Estruturação da pesquisa .......................................................................................... 38 

Figura 4 - Fatores críticos de insucesso que ocorrem mais frequentemente (frequência      

absoluta) ................................................................................................................................... 50 

Figura 5 - Fatores críticos de insucesso – “Acontece Frequentemente + “Acontece” ............. 55 

Figura 6 - Fatores críticos de insucesso “Acontece Frequentemente” – visão “Sênior” .......... 56 

Figura 7 - Fatores críticos de insucesso “Acontece Frequentemente” – visão “Junior +     

Pleno” ....................................................................................................................................... 57 

Figura 8 - Fatores críticos de insucesso “Acontece Frequentemente” – visão “Sênior” .......... 58 

Figura 9 - Fatores críticos de insucesso “Acontece Frequentemente” – visão “Junior + 

Pleno” ....................................................................................................................................... 59 

 



 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Caracterização dos respondentes ............................................................................. 45 

Tabela 2 - Descrição geral para perguntas relacionadas ao universo da equipe ....................... 47 

Tabela 3 - Descrição geral para perguntas relacionadas ao universo do cliente ...................... 48 

Tabela 4 - Média de respostas .................................................................................................. 49 

Tabela 5 - Fatores mais relevantes por ambiente do projeto .................................................... 49 

 



 

 

 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

 

APM Association for Project Management 

BPM CBOK Guide to the Business Process Management Common Body of Knowledge 

CAPES           Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior  

CoP-GP Comunidade de Práticas de Gestão de Projetos 

CoP-GPEP Comunidade de Práticas de Gestão por Processos 

ERP Enterprise Resource Planning  

FCI Fatores Críticos de Insucesso 

FCS Fatores Críticos de Sucesso 

IPA Independent Project Analysis 

IPMA International Project Management Association  

MIT Massachusetts Institute of Technology 

PMI Project Management Institute  

SPSS              Statistical Package for Social Sciences 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 15 

1.1 Contextualização ................................................................................................................ 15 

1.2 Formulação da Situação Problema ..................................................................................... 17 

1.3 Objetivos  ...........................................................................................................................  18 

1.3.1 Objetivo geral .................................................................................................................. 18 

1.3.2 Objetivos específicos ....................................................................................................... 18 

1.4 As questões da pesquisa .................................................................................................. 19 

1.5 A justificativa e relevância da pesquisa .............................................................................. 19 

1.6 A delimitação da pesquisa .................................................................................................. 19 

1.7 A estrutura do trabalho .................................................................................................... 20 

2 REVISÃO DA LITERATURA ............................................................................................. 22 

2.1 Fundamentação Teórica ...................................................................................................... 22 

2.2 Pesquisa em base de dados acadêmica ............................................................................... 23 

2.3 Classificação da revisão da bibliografia ............................................................................. 24 

2.3.1 Ambiente organizacional ................................................................................................. 27 

2.3.2 Competências .................................................................................................................. 28 

2.3.3 Comunicação ................................................................................................................... 28 

2.3.4 Escopo ............................................................................................................................. 29 

2.3.5 Gestão de recursos ........................................................................................................... 31 

2.3.6 Metodologia de condução ................................................................................................ 33 

2.3.7 Patrocínio ......................................................................................................................... 33 

2.3.8 Relacionamento interpessoal ........................................................................................... 35 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA ....................................................................................... 37 

3.1 Definição do Método de Pesquisa ...................................................................................... 37 

3.2 Construção do Questionário ............................................................................................... 38 

3.3 População pesquisada ......................................................................................................... 40 

3.4 Validação e Aplicação do Questionário ............................................................................. 41 

3.5 Tratamento dos Dados ........................................................................................................ 42 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS ............................................................................................  44 

4.1 Caracterização dos Respondentes ......................................................................................  44 



 

 

 

 

4.2 Caracterização dos Especialistas .......................................................................................  45  

4.3 Descrição das Perguntas Analisadas................................................................................... 46 

4.3.1 Universo da Equipe ......................................................................................................... 46 

4.4 Universo do Cliente  ..........................................................................................................  47 

4.5 Análise dos dados ............................................................................................................... 48 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  ..............................................................................................  61 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 63 

APÊNDICE A – ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO ......................................................... 72 

APÊNDICE B – ANÁLISE DOS ESPECIALISTAS .............................................................. 77 

APÊNDICE C – FREQUÊNCIAS E PORCENTAGENS ....................................................... 79 

APÊNDICE D – PERSPECTIVA POR SENIORIDADE ....................................................... 86 

APÊNDICE E - SENIORES COM MESTRADO E DOUTORADO (GRUPO CRÍTICO) .146 

APÊNDICE F – PERSPECTIVA POR FORMAÇÃO ACADÊMICA ............................. 16466 

APÊNDICE G – MÉDIAS E MODAS .................................................................................. 184 

APÊNDICE H – MÉDIAS E MODAS - SENIORES COM MESTRADO E  

                            DOUTORADO (GRUPO CRÍTICO) ......................................................... 187 

 
 

 



15 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

O ambiente, no qual as organizações de todo o mundo atuam,  está se tornando cada 

vez mais complexo e competitivo. A velocidade em que as mudanças culturais, políticas, 

econômicas e sociais estão acontecendo apresentam naturalmente oportunidades e ameaças 

que impactam a realização da missão organizacional, sejam de organizações da administração 

pública, entidades empresariais ou entidades sem fins lucrativos (HORTA, 2009; DAVIS, 

2014; BASU, 2014).  

Sobre essa ótica, é necessário buscar cada vez mais a efetividade no estabelecimento 

da missão organizacional, ou seja, a definição inequívoca da razão de ser da organização, suas 

crenças e valores e a criação de uma visão de futuro que entregue valor às partes interessadas. 

Segundo a International Project Management Association (IPMA, 2006), novas estruturas de 

trabalho vêm sendo exploradas pelas organizações com o objetivo de criar estratégias por 

meio de projetos e programas que possam assegurar o cumprimento dos requisitos dos 

diversos atores envolvidos.  

Neste ambiente turbulento e imprevisível, com uma variedade de fatores externos que 

exigem atenção e respostas, os projetos tendem a ser cada vez mais complexos. O cenário 

requer que as organizações busquem o desenvolvimento mais refinado de competências em 

gerenciamento de projetos, com vistas a garantir uma maior taxa de sucesso no alcance dos 

objetivos e metas pretendidas (IKA; HODGSON, 2014; MARIANO, 2008).  

Apesar do conhecimento em gerenciamento de projetos estar bem disseminado, as 

organizações experimentam com alguma frequência o insucesso parcial ou até mesmo total, 

de seus projetos e programas, no que diz respeito ao escopo, qualidade, prazo e custo 

planejados. Esta realidade ocorre em que pese a existencia de vasta literatura sobre o tema e 

da atuação intensiva de organismos internacionais como a International Project Management 

Association (IPMA), o Project Management Institute (PMI) e a Association for Project 

Management (APM), que congregam profissionais de diferentes formações e atuação em 

diversos países do mundo (BARRETTO et al., 2008). 

Quando o uso do gerenciamento de projetos não está associado a uma iniciativa 

voluntária, muitas organizações se deparam com exigências estabelecidas pelas suas partes 

interessadas. Este movimento tem se refletido na crescente oferta de cursos de graduação e 
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pós-graduação sobre o tema, estimulada pela necessidade de profissionais com competências 

na área, e em muitos casos com certificações internacionais (APM, 2012).  

As equipes de gerenciamento de projeto deparam-se com desafios cada vez maiores na 

busca da realização dos projetos, programas e portifólios estabelecidos. Esta dinâmica indica 

que a aplicação de conhecimentos, processos, habilidades, ferramentas e técnicas pode ter um 

impacto significativo sobre resultados ao longo dos ciclos de vida dos projetos (PMI, 2013). 

O gerente de projeto encontra armadilhas sutis que estão espalhadas ao longo de todas 

as fases do empreendimento, desde a Iniciação, passando pelo Planejamento, Execução, 

Monitoramento e Controle e finalmente na fase de Encerramento. Na verdade, as dificuldades 

começam muito antes da autorização formal da existência de um projeto e da designação de 

uma equipe responsável pela sua implantação. A entrega de valor para todas as partes 

interessadas é um desafio constante ao longo de toda a existência do projeto (BARRETTO et 

al., 2008). 

Após a identificação da oportunidade, é comum as organizações desenvolverem algum 

tipo de análise de viabilidade, que pode exigir diferentes enfoques, com níveis distintos de 

refinamento. Dependendo da natureza, porte e complexidade do projeto, poderão ser feitas 

análises técnicas, econômicas, ambientais e até sociais. Segundo Borges e Carvalho (2011) a 

análise de viabilidade pode ficar comprometida pela existência de prazos exíguos, restrições 

orçamentárias, lacunas nas competências da equipe responsável e também pelas expectativas 

das partes interessadas. 

Para autores como Sage, Dainty e Brookes (2014), a percepção das incertezas internas 

e externas ao ambiente do projeto e às realidades das equipes executoras e partes interessadas 

pertinentes, são fatores que devem ser considerados no momento de estabelecer os requisitos 

que deverão ser atendidos pelo projeto, os resultados esperados, as métricas e indicadores 

associados, os riscos reais e potenciais, bem como suas respectivas estratégias de eliminação e 

mitigação. 

Existe na verdade uma miríade de fatores que devem ser considerados para aumentar a 

taxa de sucesso de um projeto no que diz respeito ao atendimento dos requisitos das partes 

interessadas envolvidas. Estes requisitos muitas vezes são incompletos, não declarados, 

conflitantes entre si e até mesmo antagônicos dentro e fora dos distintos grupos de atores 

envolvidos (RABECHINI JUNIOR et al., 2011). 

Quando se fala em sucesso de um projeto, percebe-se que há um debate considerável 

envolvendo distintas definições de sucesso. Embora o tema venha sendo discutido desde a 

estruturação daquilo que se entende por gerenciamento de projetos, não há um acordo 
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estabelecido sobre o assunto. Quando se trata de uma definição do que é sucesso em um 

projeto, não existe uma lista única que seja totalmente abrangente (ALZAHRANI; EMSLEY, 

2013). 

A literatura especializada tem apresentado trabalhos onde muitos autores têm usado a 

expressão “falhas em projetos” ou “erros em projetos”. Merrow (2011) em uma análise sobre 

implantação de grandes projetos, conduzida pela Independent Project Analysis (IPA), sugere 

que os principais fatores contribuintes para falhas em diversas etapas de um empreendimento, 

podem estar relacionados a lacunas na definição das funções, papéis, responsabilidades e 

limites de competência.  

Neste sentido, percebe-se que se os executores e as partes interessadas não 

identificarem preventivamente os riscos reais e potenciais do projeto, muitos requisitos 

poderão não ser atendidos, vindo a comprometer de forma irremediável o desempenho do 

projeto e consequentemente, frustrando as partes interessadas envolvidas (CERQUEIRA, 

2010; SAGE; DAINTY; BROOKES, 2014). 

 

1.2 Formulação da Situação Problema 

 

No ambiente empresarial, onde a pressão por resultados é maior, em razão da natureza 

competitiva dos fatores envolvidos, percebe-se que tanto o sucesso, quanto o fracasso têm 

maiores chances de serem identificados e quantificados, em função da existência de práticas 

que envolvam a identificação e tratamento proativo dos riscos e incertezas que podem afetar o 

desempenho dos projetos (DEY; CLEGG; BENNETT, 2010). 

Segundo Shenhar e Dvir (2007), no campo das estratégias organizacionais, muitas 

iniciativas que utilizam projetos têm fracassado sugerindo que a gestão de projetos, como 

disciplina e metodologia, tem sido bastante negligenciada. Mesmo a abordagem tradicional 

com todas as suas limitações tem sido aplicada de forma ineficiente e ineficaz.  Para sustentar 

esta afirmação, os autores apresentam exemplos como o Eurotúnel, o Aeroporto Internacional 

de Denver, o Opera House de Sidney entre outros. Por conta desta constatação, os autores 

alertam que as organizações, de fato, devem se importar com a gestão de projetos uma vez 

que, para estes, existe uma percepção de que a maioria dos projetos não atinge suas metas de 

prazos e custos, e vários deles não atingem seus objetivos de negócios.  

Para outros autores a grande questão é como fazer para que cada projeto tenha o 

sucesso para ele pretendido, alcançado pelas pessoas e equipes que para ele trabalham. Neste 

sentido, a busca por fatores críticos de sucesso em gerenciamento de projetos tem sido uma 
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questão recorrente tanto no campo da execução dos projetos, quanto no campo acadêmico, 

onde há uma profusão de trabalhos sobre o tema (NISAR, 2013; VERBURG; BOSCH-

SIJTSEMA; VARTIAINEN, 2013; MARCELINO-SÁDABA et al., 2014). 

A pesquisa desenvolvida por esse trabalho se fundamenta na seguinte pergunta:  

É possível prever os fatores críticos de insucesso em um projeto antes de sua 

implantação? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral  

 

O objetivo geral da pesquisa é identificar os fatores críticos de insucesso mais 

frequentes em projetos em uma empresa integrada de energia no Brasil, que podem ser 

identificados antes do início de um projeto. Há uma premissa básica de que a alta frequência 

de alguns fatores tem relevância não apenas no diagnóstico como na possível formulação de 

soluções para a problemática aqui tratada.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Para que se atenda ao objetivo geral é necessário levantar os seguintes objetivos 

específicos: 

 Identificar e classificar por meio de revisão de literatura mais recente, fatores 

críticos de insucesso mais apontados, nas pesquisas empíricas realizadas por 

diferentes pesquisadores, que possam ser considerados comuns aos diversos 

ambientes pesquisados. 

 Identificar por meio de um survey, utilizando os FCI apontados na revisão da 

literatura, os fatores críticos de insucesso mais frequentes, apontados por um 

grupo de especialistas em gerenciamento de projetos da organização estudada. 

 Identificar e selecionar os FCI mais frequentes em gerenciamento de projetos, 

que possam ser utilizados por outras organizações, para prevenir, eliminar ou 

mitigar os riscos reais e potenciais em projetos com ambientes organizacionais 

similares. 
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1.4 As questões da pesquisa 

 

 É possível identificar um grupo de fatores críticos de insucesso que ocorrem com 

maior frequência em determinado ambiente de gerenciamento de projetos, 

independentemente da natureza do projeto? 

 Quais são os fatores críticos de insucesso, em projetos, comumente mencionados 

nas publicações internacionais mais recentes e de maior relevância acadêmica? 

 É possível identificar prematuramente indícios de falhas ou problemas potenciais 

antes do início de qualquer projeto?  

 A identificação e o tratamento precoce de fatores críticos de insucesso podem 

contribuir para o aumento da taxa de sucesso do projeto?  

 

1.5 A justificativa e relevância da pesquisa 

 

A revisão da literatura, mais recente realizada preliminarmente para construir as 

questões desta pesquisa, mostrou indícios de lacunas na sistematização dos fatores críticos de 

insucesso em projetos. Há uma razoável produção acadêmica envolvendo o tema “Fatores 

Críticos de Sucesso” (FCS), no entanto, não foi possível identificar, na bibliografia 

pesquisada, estudos mais aprofundados sobre a identificação de falhas ou condições 

desfavoráveis nas fases que antecedem a implantação dos projetos. Esta pesquisa pretende 

contribuir com subsídios para a análise dos Fatores Críticos de Insucesso (FCI) e seus 

resultados poderão apoiar profissionais e organizações que pretendam aumentar a taxa de 

sucesso de seus projetos, em ambientes organizacionais similares ao da empresa pesquisada. 

Conhecedores daqueles fatores críticos de insucesso com maior probabilidade de ocorrer, os 

leitores poderão buscar estratégias para antecipar e tratar os riscos e incertezas dos projetos 

por eles conduzidos. 

 

 

1.6 A delimitação da pesquisa 

 

Para viabilizar a pesquisa proposta, foi realizada uma ampla revisão da literatura mais 

recente, compreendida entre os anos de 2009 e 2015, na base de dados bibliográficos Scopus. 
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A pesquisa, com foco no estado da arte que envolve a temática proposta, possibilitou a 

construção de um questionário de pesquisa, cuja aplicação foi realizada entre profissionais de  

distintas formações e áreas de atuação, que acumulam experiência no gerenciamento de 

projetos em uma empresa integrada de energia no Brasil. Os resultados foram tratados por 

meio de métodos, técnicas e ferramentas de estatística descritiva para identificar os grupos de 

fatores críticos de insucesso mais frequentes apontados pelo grupo pesquisado, e que podem 

ser identificados preventivamente, antes que os recursos destinados aos projetos sejam 

efetivamente aplicados. Não se pretende neste estudo apresentar um modelo de diagnóstico de 

riscos comuns associados aos projetos e tampouco propostas de estratégias para eliminação ou 

mitigação dos fatores críticos de insucesso em projetos. 

 

 

 

1.7 A estrutura do trabalho 

 

A pesquisa está estruturada em seções apresentadas conforme descrição a seguir: 

Na Introdução, o objetivo é fornecer ao leitor uma visão introdutória dos desafios 

atuais do gerenciamento de projetos, notadamente aqueles relacionados às condições 

desfavoráveis que podem impactar diretamente as taxas de sucesso de um projeto.   

Em seguida, são apresentados: a formulação da situação-problema, objetivos, 

delimitação da pesquisa, a importância do estudo e justificativa, as questões da pesquisa e 

uma visão da organização do estudo, apresentando a estrutura do estudo, contendo a relação 

dos capítulos e um breve resumo dos respectivos conteúdos. 

No capítulo referente à Revisão da Literatura, apresentam-se os resultados de uma 

revisão da literatura de fronteira, ou seja, a bibliografia mais recente sobre fatores críticos de 

insucesso na implantação de projetos. Foram utilizadas referências internacionais, em estudos 

empíricos, publicados em periódicos científicos indexados pelo Qualis/CAPES com 

classificação A1 e A2 e também referências nacionais, retiradas de artigos e dissertações que 

mostraram maior aderência ao estudo. A partir desta revisão, foram identificados fatores 

críticos de insucesso em projetos que podem ser identificados precocemente pelo gerente de 

projeto e as partes interessadas envolvidas. 

Na Metodologia da Pesquisa, são apresentados detalhadamente os passos para o 

desenvolvimento da pesquisa, onde são descritos os meios que foram utilizados para obtenção 

dos resultados como método da pesquisa, instrumentos utilizados no survey, características da 
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população estudada e quais foram os procedimentos utilizados para tratamento dos dados e 

análise estatística dos resultados obtidos, bem como as limitações dos métodos utilizados. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Fundamentação Teórica 

 

A expressão Fatores Críticos de Sucesso (FCS) surgiu inicialmente nos estudos 

Rockart (1979), de Bullen e Rockart (1981) e Forster e Rockart (1989). Neste sentido, para 

honrar o pioneirismo destes pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

utilizou-se como base da discussão sobre FCS, os conceitos apresentados por estes autores, 

que pela sua amplitude e abrangência, continuam sendo válidos no repertório atual dos 

gestores de projetos e dos pesquisadores da área.  

Em suas pesquisas, Bullen e Rockart (1981) conduziram uma metodologia baseada em 

entrevistas de campo, envolvendo profissionais que exerciam funções gerenciais em suas 

organizações. Estas entrevistas visavam identificar os FCS por meio de perguntas abertas. A 

expressão cunhada pelos autores logo foi incorporada ao repertório de termos e definições 

ligados ao gerenciamento de projetos, quando é necessário identificar as variáveis que 

poderão trazer impactos positivos ou negativos à concretização de determinada iniciativa. 

Para Forster e Rockart (1989) a ideia de fatores críticos de sucesso tem estado presente 

em nosso meio há décadas, senão séculos. Há quase dois mil anos atrás, Aristóteles expressou 

a ideia de que os líderes deveriam criar alguns objetivos simples para suas organizações e 

observou que os líderes que o fizeram se saíram melhor do que aquelas que não adotaram esta 

prática.  

Partindo desta base conceitual, no âmbito deste trabalho, será utilizada a expressão 

Fatores Críticos de Insucesso (FCI) para aquelas variáveis que podem trazer impactos 

negativos na obtenção dos resultados pretendidos na implantação de determinado programa 

ou projeto.  

A figura1 apresenta a árvore das palavras-chave e os referenciais utilizados na 

condução da pesquisa. 
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Figura 1 - Árvore das Palavras-chave 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

2.2 Pesquisa em base de dados acadêmica 

 

A pesquisa bibliográfica vislumbra a busca de estudos que retratem lições aprendidas 

em projetos, as quais possam apontar fatores críticos de insucesso já identificados e que 

possam ser comuns a outros já relatados. Para tal, realizou-se uma pesquisa na base de dados 

Scopus, que é uma das bases de dados disponibilizadas pela CAPES – Coordenação de 

Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior. 

Nesta etapa foram obtidos como resultados 458 artigos de cerca de 100 periódicos 

diferentes. Como forma de refinar os resultados da pesquisa, buscou-se identificar dentre os 

20 periódicos mais citados, quais eram as classificações obtidas pelos mesmos junto a 

CAPES. Como critério, para refinamento dos periódicos, foram considerados apenas 

Periódicos com Atribuição A1 e A2 (mais elevados) pelo Sistema Web QUALIS. 

Com a utilização do critério de seleção de periódicos por meio da qualificação 

atribuída pelo Web Qualis, pode-se chegar ao número de 9 principais periódicos e um total de 

64 artigos publicados. O quadro 1 apresenta a seleção dos periódicos após a aplicação dos 

critérios apresentados: 
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Quadro 1 - Listagem dos principais periódicos por Qualificação Qualis 

Fonte: Base de dados Scopus - 2014 

 

 

2.3 Classificação da revisão da bibliografia 

 

Na fase da revisão da literatura, buscou-se encontrar uma forma de codificação do 

texto que permitisse a agregação de grupos semelhantes de FCIs em oito grupos temáticos. 

Para isso foi adotado um método que consistiu em identificar nos artigos selecionados, os 

trechos onde eram mencionados eventuais FCIs ou falhas ocorridas em projetos referenciados. 

Esta identificação preliminar consistiu em grifar os trechos selecionados e marcar a palavra-

chave que melhor retratasse o fator crítico de insucesso reportado. Foram realizadas análises 

textuais das expressões utilizadas pelos autores para definir os FCIs ou falhas nos projetos em 

seus estudos. Uma vez identificados os FCIs existentes, foi adotado um agrupamento temático 

considerando as similaridades entre as expressões encontradas nos diversos trechos 

selecionados. Os oito grupos temáticos são apresentados conforme figura 2: 

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICO 

A1 Automation in Construction 

A1 Industrial Management + Data Systems 

A1 International Journal of Enterprise Information Systems 

A1 International Journal of Production Economics 

A1 Journal of Knowledge Management 

A1 Total Quality Management and Business Excellence 

A2 Business Process Management Journal 

A2 International Journal of Productivity and Performance Management 

A2 International Journal of Project Management 
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Figura 2 - Grupos Temáticos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

A partir do agrupamento temático, foi possível segmentar os artigos selecionados e 

respectivos autores nos oito grupos temáticos estabelecidos, conforme a natureza 

predominante do seu foco de estudo. Destaca-se que em alguns casos, o mesmo autor foi 

agrupado em mais de um grupo temático pelo fato de que em seus estudos são citados mais de 

um FCI. Os autores foram agrupados nos oito grupos temáticos, conforme descrito a seguir no 

quadro 2: 
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Quadro 2 - Grupos Temáticos por autores pesquisados 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

O resultado conceitual deste agrupamento é apresentado a seguir, considerando os oito grupos 

temáticos estabelecidos. 

GRUPOS TEMÁTICOS AUTORES 

AMBIENTE 

ORGANIZACIONAL 

Ng; Tang; Palaneeswaran (2009),Liu e Seddon (2009), Dezdar e Ainin 

(2011), Siddique (2012), Blasini e Leist (2013), Hwang; Zhao; Gay (2013), 

Ram; Corkindale; Wu (2013), Joslin e Müller (2015) 

COMPETENCIAS 

Dezdar e Sulaiman (2009), Maguire; Ojiako; Said (2010), Ravesteyn e  

Batenburg, (2010), Ika; Diallo; Thuillier (2012), Brown; Hyer; Ettenson 

(2013), Nisar (2013), Verburg; Bosch-Sijtsema; Vartiainen (2013), Ika e 

Hodgson (2014) 

COMUNICAÇÃO 

Rice; O’connor; Pierantozzi (2008), Mahanti e Antony (2009), Cagnazzo; 

Taticchi; Brun (2010), Ochieng e A.Price, (2010), Doloi; Iyer; Sawhney 

(2011), Wang e Yuan (2011), Kamhawi (2012), Sage, Dainty e Brookes 

(2014) 

ESCOPO 

Farris (2009), Salaheldin (2009), Wenrich e Ahmad (2009), Ahmad e 

Yusof (2010), Ajmal; Helo; Kekale (2010), Merrow (2011), Pal.e 

Torstensson, (2011), Chakraborty e Tan (2012), Kog (2012), Davis (2014) 

GESTÃO DE RECURSOS 

Sauser; Reilly; Shenhar (2009),Migdadi (2009), Finney (2011), Kulatunga; 

Amaratunga; Haigh (2011), Yeoh (2011), Chen (2012), Ali e Kidd (2013), 

Philip; Wende; Schwabe (2013), Hornstein (2015) 

METODOLOGIA DE 

CONDUÇÃO 

Collyer e Warren (2009), Scarso; Bolisani; Salvador (2009) , Ali; Mahata; 

Zairi (2010), Fotopoulos e Psomas (2010), Momoh; Roy; Shehab (2010), 

Lee; Kim; Kim (2012), Young e Poon (2013), Chih e Zwikael (2015) 

PATROCÍNIO 

Rice; O’connor; Pierantozzi (2008), Salaheldin (2009),Farris (2009), 

Zabjek; Kovacic; Stemberger (2009),Lim; Koh; Rfid (2009),Françoise; 

Bourgault; Pellerin (2009),Scarso; Bolisani; Salvador (2009) , Ravesteyn e  

Batenburg, (2010), Posayanant e Chareonngam (2010),Wang e Yuan 

(2011), Murray; Grantham; Damle (2011),Siddique (2012), Chen (2012), 

Desai; Antony; Patel (2012) , Shaul e Tauber (2012), Young e Poon (2013), 

Alsmadi; Lehaney; Khan (2012),Ram; Corkindale; Wu (2013), Ali e Kidd 

(2013), Verburg; Bosch-Sijtsema; Vartiainen (2013), Basu (2014) 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

Sauser; Reilly; Shenhar (2009), Collyer e Warren (2009), Ravesteyn e  

Batenburg, (2010), Cagnazzo; Taticchi; Brun (2010), Dezdar e Ainin 

(2011), Doloi; Iyer; Sawhney (2011), Wang e Yuan (2011), Chakraborty e 

Tan (2012), Siddique (2012), Nisar (2013), Kamhawi (2012), Hwang; 

Zhao; Gay (2013), Ram; Corkindale; Wu (2013), Young e Poon (2013), 

Marcelino-Sádaba, et al. (2014) 
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2.3.1 Ambiente organizacional 

 

Quando se consideram os impactos devidos à instabilidade no ambiente interno da 

equipe executora, destacam-se os trabalhos de Dezdar e Ainin (2011) e Hwang, Zhao e Gay 

(2013). Para estes autores, a possibilidade de mudanças no ambiente da equipe que está 

conduzindo o projeto é uma constante. Alguns projetos analisados apresentaram alto grau de 

rotatividade dos membros da equipe, gerando descontinuidades, retrabalho e perda do capital 

intelectual construído (DEZDAR; AININ, 2011). 

Outro aspecto que deve ser considerado é o ambiente organizacional onde os projetos 

são realizados. Segundo Ram, Corkindale e Wu (2013), mudanças inesperadas podem 

acontecer envolvendo a saída de um representante dos clientes que esteja patrocinando o 

projeto ou uma mudança na configuração das partes interessadas que sejam críticas. Ahmad, 

Haleem e Syed (2012) apontam que a mudança de determinado apoiador estratégico do 

projeto pode gerar mudanças no escopo e até mesmo a descontinuidade de projetos, devido à 

nova configuração da liderança. 

Para De Carli, Delamaro e Salomon (2010) o gerente de projeto deve considerar os 

riscos associados às diversas partes interessadas. Esses autores acreditam que a gestão das 

partes interessadas é elemento chave no gerenciamento de projetos, devendo-se ter especial 

atenção às mudanças associadas a existência de alterações significativas nos requisitos do 

cliente, requisitos estatutários e regulamentares, entre outros. Para Blasini e Leist (2013) 

também merecem atenção os aspectos culturais intrínsecos à cultura organizacional onde um 

projeto está sendo realizado. De Carli, Delamaro e Salomon (2010) sugerem também uma 

outra abordagem, onde recomendam cuidados especiais aos aspectos relacionados à cultura 

regional onde os projetos estão sendo realizados. Para estes autores, elementos como crenças, 

valores, hábitos e costumes não devem ser negligenciados. 

Os trabalhos de Rabechini Junior et al. (2011) apontam que elementos da cultura como 

a valorização de aspectos ligados ao acompanhamento e controle podem contribuir para o 

sucesso ou para o fracasso dos projetos. Os autores afirmam que em uma organização onde a 

cultura da execução é mais valorizada do que do planejamento, poderá existir resistência ou 

até mesmo rejeição à disciplina exigida pelo gerenciamento de projeto. 
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2.3.2 Competências 

 

Os trabalhos de Pakseresht e Asgari (2012) e Horta (2009) quando tratam dos aspectos 

relacionados à gestão de pessoas em projetos, destacam a importância de equipes 

competentes. Para Brown, Hyer e Ettenson (2013) a falta de experiência e ausência do uso de 

lições aprendidas podem comprometer os resultados de um projeto, gerando impactos nas 

soluções técnicas, nos prazos e consequentemente nos custos associados. Dezdar e Sulaiman 

(2009) afirmam que equipes inadequadas podem gerar falhas e afetar significativamente a 

produtividade do projeto ao longo do seu ciclo de vida.  

Na análise de Ika, Diallo e Thuillier (2012), a definição das estratégias para condução 

do projeto deve levar em conta as características da equipe, sua formação, experiência e 

preferências. Em que pese a existência de metodologias consagradas de gerenciamento de 

projetos, os membros da equipe poderão divergir sobre diversos aspectos do projeto. Se estas 

divergências não forem pacificadas, os resultados poderão não atender os requisitos das partes 

interessadas. Os autores Ravesteyn e Batenburg, (2010) ressaltam que o gerente de projeto 

deve estar preparado para conflitos envolvendo disputas entre as disciplinas e especialidades 

com relação à ênfase que deve ser dada ao gerenciamento do projeto, requisitos, etapas e até 

mesmo os resultados a serem entregues. 

Pesquisadores, a exemplo de Ika, Diallo e Thuillier (2012) sinalizam a importância da 

equipe do projeto possuir competências complementares, principalmente aquelas consideradas 

críticas para o projeto que será implantado. Segundo Dezdar e Sulaiman (2009) quanto mais 

precocemente forem identificadas as lacunas de competência da equipe, maiores foram as 

chances de superá-las. Este aspecto oferece um grande desafio, pois nem sempre a 

organização conseguirá suprir, dentro dos prazos e limites orçamentários existentes, as 

necessidades de formação acadêmica, conhecimento técnico, bem como as habilidades e a 

experiência necessárias. 

 

2.3.3 Comunicação 

 

Algumas equipes de gerenciamento de projetos encontram barreiras relacionadas aos 

processos de comunicação internos e externos durante diversas fases do ciclo de vida dos 

projetos (WANG; YUAN, 2011; KAMHAWI, 2012). O desinteresse por parte dos clientes ou 

usuários quanto à importância do projeto pode afetar diretamente os resultados, impactando o 

desempenho de todas as fases do ciclo de vida do empreendimento. Doloi, Iyer e Sawhney 
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(2011) sugerem que em projetos envolvendo mudanças ou que apresentam complexidade em 

sua execução, pode-se encontrar razoável resistência das partes interessadas envolvidas, 

devido a falhas na comunicação e lacunas no entendimento dos objetivos e benefícios 

potenciais propostos. 

Outro aspecto que chama a atenção são as dificuldades originadas de falhas na 

definição de responsabilidades e autoridades. Autores como Ochieng e Price (2010) e Reame 

Junior e Amaral (2012) descrevem falhas em projetos provocadas por omissões, 

sobreposições, redundâncias e disputas entre áreas geradas por lacunas existentes no processo 

de comunicação entre os diversos atores envolvidos. 

Rice, O’Connor e Pierantozzi (2008) apontam como consequência das barreiras de 

comunicação, a existência de impactos significativos na realização de custo, prazo e qualidade 

previstos, podendo trazer prejuízos consideráveis se não houver adequado tratamento 

preventivo e corretivo para estas questões.  

Segundo as orientações sobre gerenciamento de projeto da ABNT NBR ISO 21500 

(2012), a equipe do projeto deve considerar aspectos relacionados à responsabilidade e 

autoridade necessária à condução eficiente do projeto. Quando esta estruturação não é 

claramente definida, comunicada e entendida pelas partes interessadas envolvidas, a 

governança do projeto poderá ficar comprometida, impactando o seu desempenho ao longo de 

todo seu ciclo de vida. 

 

2.3.4 Escopo 

 

Os trabalhos de Malanovicz et al. (2009) e Seffrin e Malanovicz (2009) sinalizam que 

atenção especial deve ser dada aos eventos onde as partes interessadas discutem os requisitos 

que deverão ser atendidos. Para Malanovicz et al. (2009), as pressões de prazo e a falta de 

cultura de planejamento podem abreviar o tempo dedicado a definição de requisitos críticos 

para os projetos em discussão. A necessidade de definição e negociação de requisitos irá 

acompanhar o projeto durante todo seu ciclo de vida, não se restringindo às etapas iniciais do 

gerenciamento do projeto ou empreendimento. 

Na visão de Barboza Filho, Carvalho e Ramos (2009) dadas as características dos 

envolvidos, podem existir diferentes percepções de acordo com o grau de conhecimento na 

área de gestão de projeto, acesso às informações e experiência na utilização das ferramentas e 

técnicas. Estas variáveis se não forem consideradas, podem ensejar resistências às mudanças 

propostas pela equipe do projeto. 
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O insucesso de um projeto ou programa dependerá do quão claro estejam os objetivos 

e resultados pretendidos. Autores como Wenrich e Ahmad (2009) e Ahmad e Yusof (2010) 

descrevem falhas e dificuldades associadas ao desinteresse das equipes de projeto quanto à 

natureza ou importância do escopo pretendido. Para Wenrich e Ahmad (2009) em que pese o 

compromisso formal da equipe do projeto em realizar as etapas requeridas, muitos projetos 

mostram-se desinteressantes sobre o ponto de vista do enfoque, da metodologia adotada, das 

ferramentas utilizadas, do ambiente de trabalho e do relacionamento com as partes 

interessadas envolvidas.  

Ajmal, Helo e Kekale (2010) reconhecem que o gerente do projeto deverá estar atento 

aos aspectos mais subjetivos existentes entre os membros da equipe do projeto e trabalhar 

para evidenciar os benefícios existentes. Analisando as dificuldades na implantação de 

projetos, concluíram que a falta de incentivos à participação e a ausência de informações 

adequadas sobre o escopo são as barreiras mais significativas para iniciativas bem sucedidas. 

Falhas na definição da estratégia de atendimento do escopo do projeto podem produzir 

atrasos, aumento de custo e impactos sobre a qualidade dos produtos esperados. Seffrin e 

Malanovicz (2009) sugerem que as discussões sobre metodologias e ferramentas a serem 

utilizadas pela equipe do projeto, devem ser pacificadas precocemente e que deve existir 

espaço para renegociar o que foi inicialmente definido. 

Os estudos conduzidos por Kog e Loh (2012) e Ali e Kidd (2013) sobre fatores 

críticos de sucesso em projetos, mostram que a percepção dos membros da equipe de projeto 

pode diferir em função da sua área de conhecimento e experiência na implantação de projetos. 

Não é incomum o fato de que as equipes de gerenciamento de projeto enfrentam 

cronogramas com prazos insuficientes. Autores como Salaheldin (2009), Mariano (2008), 

Chakraborty e Tan (2012) enfatizam que dependendo do ambiente do projeto e as limitações 

impostas à equipe, a definição do escopo pode sofrer impactos significativos, comprometendo 

etapas subsequentes e colocando em risco a própria realização do projeto. Na visão de 

Barretto et al. (2008), para garantir uma definição clara do escopo, livre de interpretações 

equivocadas, o gerente do projeto e as partes interessadas envolvidas deverão investir tempo 

de qualidade, descrevendo detalhadamente, os direcionadores, premissas e restrições, 

utilizando para isto uma declaração formal de escopo e se necessário, outros documentos 

complementares.   
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2.3.5 Gestão de recursos 

 

Chan et al (2010) advertem que entre as estratégias mais críticas encontra-se o 

gerenciamento de recursos. Por se tratar de um dos elementos decisivos no alcance do sucesso 

no gerenciamento de projeto, muitas organizações se deparam com escolhas estratégicas nesta 

área. Entre as diversas escolhas que devem ser feitas, a opção de terceirizar ou não a equipe 

de gerenciamento é uma das mais críticas. Para autores como Shahu, Pundir e Ganapathy 

(2012) e Philip, Wende e Schwabe (2013), a terceirização da execução total ou parcial do 

projeto deve ser estudada com cuidado, uma vez que ela pode introduzir problemas 

envolvendo diferenças de cultura organizacional, perfil das equipes e outras 

incompatibilidades. 

Assim como o tempo é uma das restrições mais conhecidas do gerente de projeto, os 

custos representam outro vetor que limita todas as etapas do ciclo de vida do projeto. Autores 

como Sauser, Reilly e Shenhar (2009) chamam a atenção para as falhas provocadas por 

estimativas e orçamentos insuficientes. Para esses autores, os problemas relacionados aos 

recursos insuficientes, podem ser potencializados pela existência de desperdícios, falhas e 

perdas ao longo do projeto, podendo converter-se em um circulo vicioso. 

Segundo o Guide to the Business Process Management Common Body of Knowledge 

(BPM CBOK) da Association of Business Process Management Professionals (2013) o 

gerenciamento de recursos merece atenção por ser fator crítico de sucesso: 

É importante também se certificar que foi alocado tempo suficiente para que esses 

recursos desempenhem corretamente sua atribuição. Projetos fracassam devido a 

falta de importância e prioridade dada ao projeto. Quando as mesmas pessoas 

responsáveis pelo projeto ficam confusas com prioridades conflitantes sobre 

assuntos de sua competência principal, o projeto geralmente sofrerá impacto 

(ABPMP, 2013, p. 76). 

 

Outro aspecto identificado na revisão da bibliografia refere-se às limitações existentes 

no ambiente do cliente do projeto. O gerente de projeto e sua equipe poderão deparar-se com 

pouca ou nenhuma disponibilidade de recursos, sejam de natureza financeira, técnica ou 

humana. Finney (2011) chama a atenção para os impactos gerados pelo excesso de projetos no 

portfólio do cliente. Martins (2011) alerta para situações onde a existência de outros projetos 

disputando recursos de diversas naturezas, poderá alterar as prioridades dos clientes e 

usuários-chave do projeto em questão, gerando dificuldades em áreas críticas e essenciais.  

Patah e Carvalho (2012) chamam a atenção para a necessidade da correta adoção do 

gerenciamento de projetos e seu impacto positivo no cumprimento dos prazos previstos no 
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planejamento do projeto. Estudando o relacionamento entre os métodos de gestão de projetos 

e sucesso dos projetos, estes autores destacam a necessidade de uma efetiva gestão de 

portfólio, para garantir que as equipes envolvidas irão dispor de tempo e recursos suficientes 

para gerenciar o projeto. 

Outros autores como Borges e Carvalho (2011) advertem que a falha na distribuição 

de responsabilidades e autoridades entre os membros da equipe de projeto pode afetar o 

desempenho dos processos envolvidos. A ausência ou uso inadequado de indicadores de 

desempenho no gerenciamento de projeto pode prejudicar a efetiva realização dos seus 

objetivos. Beuren (2011) recomenda que o esforço do projeto seja desdobrado em objetivos e 

metas para cada área e quando for possível, devem chegar ao nível de cada profissional 

envolvido. 

Fazendo uma análise relativa ao tema do gerenciamento de recursos entre pequenas e 

médias empresas, Migdadi (2009) chama a atenção para o fato de que para assegurar o 

sucesso de um projeto, é essencial ser capaz de adquirir os elementos fundamentais, de modo 

a tornar possível a utilização eficaz dos recursos limitados de uma organização, reduzir o uso 

de mão de obra, material, e tempo, e ainda ser capaz de alcançar o resultado. Ali e Kidd 

(2013) identificaram que alguns recursos críticos devem ser criteriosamente planejados, pois 

dependem de processos complexos para serem fornecidos, uma vez que utilizam tecnologia de 

ponta ou quando a localização geográfica do empreendimento não favorece a cadeia logística 

disponível. 

Segundo o Guide to the Business Process Management Common Body of Knowledge 

(CBOK) da Association of Business Process Management Professionals (2013) existem 

alguns riscos quando se trata de controles excessivos: 

Frequentemente, gerência e auditores desenham controles para tratar requisitos 

legais e regulatórios, sem um completo entendimento dos processos ponta-a-ponta 

sob controle. [...] a lista de potenciais controles desenhados para redução de riscos 

pode ser excessiva e muito difícil, senão impossível de gerenciar (ABPMP, 2013, p. 

41). 

 

Muitas falhas em projetos podem ter origem na forma como o instrumento contratual 

foi estabelecido. Young e Poon (2013) descrevem projetos onde os riscos não foram 

compartilhados de forma equilibrada, havendo uma estratégia de transferência ou até mesmo 

imposição de riscos ao gerente do contrato e a equipe executora. A ausência de confiança 

entre as partes ou o uso exagerado de imposições por parte dos contratantes constituem 

elementos desastrosos no gerenciamento do projeto (ALI; MAHATA; ZAIRI, 2010) 
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Collyer e Warren (2009) assinalam que enquanto alguns projetos apresentam 

desempenho abaixo do esperado, por conta da ausência de práticas de acompanhamento e 

controle, alguns gestores adotam o uso intensivo de metodologias que requerem uma 

excessiva apresentação de relatórios de desempenho, disputando o escasso tempo do gerente 

de projeto e sua equipe. Os autores reconhecem que não é uma tarefa facil encontrar o ponto 

de equilíbrio na adoção destas práticas. 

 

2.3.6 Metodologia de condução 

 

Organizações internacionais de gerenciamento de projeto como a International Project 

Management Association (IPMA), o Project Management Institute (PMI) e a Association for 

Project Management (APM) não são prescritivas quanto às estratégias de condução dos 

projetos. As metodologias consagradas de gerenciamento de projetos possuem um núcleo 

comum de boas práticas, com variações pouco significativas (MERROW, 2011).  

A escolha da estratégia de condução do projeto não é uma decisão simples. Autores 

como Lee, Kim e Kim (2012), Momoh, Roy e Shehab (2010) e Pinto e Carvalho (2009) 

mencionam ambientes onde partes interessadas divergem sobre variáveis significativas do 

projeto. Dependendo do conhecimento, experiência, áreas de atuação e interesses, poderão 

existir divergências sobre a metodologia, ferramentas, técnicas, recursos, prazos e outros 

requisitos existentes. Os resultados deste estudo revelaram que as partes interessadas diferem, 

significativamente, na forma com que certos aspectos do projeto devem ser tratados.  

 

2.3.7 Patrocínio 

 

Autores como Alsmadi, Lehaney e Khan (2012), Scarso, Bolisani e Salvador (2009) e 

Vezzoni et al. (2013) enfatizam que a falta de patrocínio da liderança representa importante 

barreira na implantação de projetos. Segundo Scarso, Bolisani e Salvador (2009), esta lacuna 

pode ser considerada como uma das principais causas da maioria das falhas e insucessos em 

projetos. Os trabalhos de Young e Poon (2013) apontam que quando a alta direção não 

oferece apoio suficiente ao projeto que está sendo desenvolvido, todos os demais fatores 

críticos de sucesso ficam comprometidos. Para estes autores, o patrocínio gerencial em muitos 

casos é o vetor mais importante, por vezes, pode ser suficiente para o sucesso. 

Wang e Yuan (2011) assinalam que a falta de apoio e comprometimento da liderança 

acaba por refletir-se num gerenciamento ineficiente dos recursos existentes e descrédito da 
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equipe de projeto, trazendo sérios prejuízos, uma vez que projetos com baixo suporte 

gerencial tendem a ser despriorizados e em muitos casos descontinuados. Ali e Kidd (2013) 

alertam para situações onde a falta de suporte da liderança pode gerar uma desmobilização 

dos recursos destinados ao projeto, gerando impactos sobre o escopo, cronograma de 

execução, qualidade das soluções e custos associados. 

Momoh, Roy e Shehab (2010), em estudos sobre falhas ocorridas na implantação de 

projetos de Enterprise Resource Planning (ERP), identificaram que a falta de apoio da 

direção, falhas na definição de necessidades, planejamento inadequado e expectativas 

irrealistas das partes interessadas são fontes de insucesso recorrentes neste tipo de iniciativa. 

Ravesteyn e Batenburg, (2010) relatam que conflitos de opiniões entre os patrocinadores 

sobre os requisitos, metodologia, recursos e resultados esperados podem gerar baixa sinergia 

entre os representantes da liderança.  

Cheung et al. (2012) destacam que as partes interessadas devem estar de acordo com a 

metodologia escolhida, do contrário, o apoio e suporte gerencial poderá ficar comprometido. 

Segundo Rice; O’connor; Pierantozzi (2008) é fundamental a existência de programas de 

desenvolvimento para garantir que todos sejam competentes com base em formação, 

treinamento e experiência adequadas ao escopo do projeto a ser implantado. Entre as 

recomendações apontadas por estes autores, destaca-se a necessidade de se assegurar que os 

principais gestores envolvidos compreendam de forma clara os propósitos do projeto.  

Para Shaul e Tauber (2012) deve existir uma preocupação em manter a liderança 

orientada sobre os aspectos mais significativos do projeto. O gerente de projeto deve ter 

cuidado com a qualidade, volume e frequência das informações fornecidas. O fluxo das 

informações do projeto deve ser exaustivamente discutido, pois depende da natureza, 

complexidade e porte do projeto. Por outro lado, apesar de sua subjetividade, o perfil e 

interesses das partes interessadas existentes deverão ser considerados. 

Françoise; Bourgault; Pellerin (2009), analisando falhas geradas por requisitos mal 

definidos na implantação de projetos de ERP, mencionam projetos onde ocorreram uma baixa 

participação da liderança e de clientes-chave na definição dos requisitos, gerando conflitos na 

condução do projeto e falhas na implantação das etapas previstas. Brun (2011) alerta que a 

disponibilidade da liderança e de outras partes interessadas é um fator fora de controle da 

equipe de projeto e por isto devem existir medidas preventivas e de contingência para 

minimizar os impactos desta dificuldade. 

A baixa participação de partes interessadas estratégicas em fases críticas do projeto 

pode estar associada a uma grande quantidade de fatores e impacta diretamente a condução do 
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empreendimento. Autores como Murray, Grantham e Damle (2011), Trad e Maximiano 

(2009), Desai, Antony e Patel (2012), Salaheldin (2009) apontam diversas barreiras para 

obtenção do sucesso pretendido. Existem indícios de que a existência de indefinições ou 

requisitos mal estabelecidos, provavelmente irão gerar impactos em quase todas as variáveis 

do projeto (FARRIS, 2009).  

 

2.3.8 Relacionamento interpessoal  

 

Machuca e Costa (2012), em uma análise exploratória sobre implantação de projetos, 

identificaram que valores como confiança, transparência, flexibilidade, colaboração, 

compromisso, honestidade e profissionalismo têm uma estreita relação positiva com o sucesso 

da implantação de projetos, gerando inovação, satisfação da equipe, melhoria da qualidade 

dos produtos e serviços e aumento da produtividade. 

Por outro lado, alguns autores mencionam a existência de conflitos internos entre os 

membros da equipe. Sauser, Reilly e Shenhar (2009) e Ravesteyn e Batenburg (2010) 

identificam conflitos gerados por falhas nos processos de comunicação, lacunas na definição 

de responsabilidades e omissão do líder ou gerente do projeto. Para Hornstein (2015) os 

conflitos podem ser agravados se não houver uma atuação adequada do gerente do projeto. 

Antony et al. (2012) alertam para a relevância das competências humanas, como facilitadoras 

do processo de gerenciamento de partes interessadas. 

Alguns outros fatores relacionados ao gerenciamento da equipe foram apontados por 

Collyer e Warren (2009) e Wang e Yuan (2011) como fora do controle do gerente de projeto. 

Nem sempre o gerente participa da escolha dos membros do time de projeto. Foram relatados 

situações de conflito de autoridade, onde o gerente do projeto nem sempre tinha autoridade 

suficiente sobre todos os membros da equipe executora.  

Joslin e Müller (2015) relatam problemas de relacionamento interpessoal envolvendo 

os participantes da equipe do projeto, onde os conflitos podem estar relacionados às 

convicções pessoais sobre como etapas do projeto deveriam ser conduzidas (cronograma, 

resultados, metodologias, técnicas e ferramentas). Autores como Hwang, Zhao e Gay (2013) 

enfatizam que os conflitos podem estar relacionados às falhas na comunicação e entendimento 

dos objetivos propostos, gerando baixo comprometimento com os resultados e com metas de 

desempenho da equipe. 

Os estudos de Dezdar e Ainin (2011) e Chakraborty e Tan (2012) apontam para a 

ocorrência de conflitos entre o gerente de projeto e a equipe executora, os clientes do projeto e 
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outras partes interessadas. Os conflitos podem ser estabelecidos entre determinados 

componentes dos grupos envolvidos ou entre grupos representativos de cada parte interessada. 

Chih e Zwikael (2015) destacam que nem sempre o gerente de projeto percebe a existência 

dos conflitos e que muitas vezes ele é surpreendido quando o conflito torna-se aparente. 

Outro aspecto que chama a atenção na revisão da literatura é a existência de falta de 

clareza na definição das expectativas das partes interessadas. Zabjek; Kovacic; Stemberger 

(2009) destacam que o gerente do projeto deve buscar conhecer as expectativas da sua própria 

equipe, pois existem riscos de falhas na definição dos papeis, responsabilidades e autoridade, 

motivadas pelo desconhecimento das expectativas e ainda lacunas nas competências 

necessárias à realização do escopo. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Este capítulo contém uma descrição detalhada da metodologia adotada para dar conta 

das questões da pesquisa. O detalhamento das ações aplicadas no processo de pesquisa 

permite o entendimento e a possibilidade de utilização dos resultados pelos leitores 

interessados. Foram descritos o tipo de pesquisa, características da população estudada, 

delimitação geográfica e temporal, procedimentos para aplicação dos questionários utilizados, 

o tratamento dos dados obtidos e análise dos resultados encontrados. 

 

3.1 Definição do Método de Pesquisa 

 

Ao considerar a escolha do tipo de pesquisa, utilizou-se a proposta de Gil (1999), 

classificando a pesquisa segundo os objetivos definidos e os procedimentos estabelecidos. 

Neste sentido, a metodologia adotada se configura em torno da uma pesquisa de natureza 

explanatória, com utilização de uma abordagem mista.  

Para Creswell (2010) o método misto é aquele que adota: 

uma abordagem de investigação que combina ou associa as formas qualitativa e 

quantitativa. Envolve suposições filosóficas, o uso de abordagens qualitativas e 

quantitativas e a mistura das duas abordagens em um estudo (CRESWELL, 2010, 

p.27) 

 

A pesquisa foi estruturada como apresentado na figura 3, lembrando que o processo 

não é tão linear como expresso na figura, havendo, por conseguinte idas e vindas, construções 

e reconstruções de etapas e até mesmo mudanças nas estratégias de condução.  
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Figura 3 - Estruturação da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

3.2 Construção do Questionário 

 

Tendo em vista a necessidade de instrumentalizar o survey por meio da aplicação de 

um questionário, optou-se por utilizar variáveis categóricas na sua construção, a partir dos 

principais FCIs identificados na etapa de revisão da literatura. 
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Considerando a necessidade de se identificar os FCIs mais frequentes, apontados pelos 

profissionais de gerenciamento de projetos da organização estudada, foram elaboradas 

questões que aportavam um maior número de informações que ajudasse a compreensão e a 

adequada classificação por parte dos respondentes.  

A partir dos oito agrupamentos temáticos, foram descritos os FCIs correspondentes, a 

fim de exemplificar a natureza do fator e a que ambiente o fator se refere. A íntegra do 

questionário encontra-se no Apêndice A1. 

O quadro 3 apresenta os grupos temáticos e os respectivos fatores críticos de 

insucesso:  

 

Quadro 3 - Grupos Temáticos e respectivos Fatores Críticos de Insucesso 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

GRUPOS TEMÁTICOS FATORES CRÍTICOS DE INSUCESSO 

AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

Instabilidade no ambiente interno da equipe executora do projeto. 

Instabilidade no ambiente interno e externo do cliente do projeto 

Desconhecimento de aspectos culturais do ambiente interno do cliente 

COMPETENCIAS 
Inexperiência da equipe executora do projeto 

Lacunas em competências críticas da equipe executora 

COMUNICAÇÃO 

Resistência à mudança por parte dos clientes do projeto 

Requisitos mal definidos pelos clientes do projeto 

Desinteresse dos clientes quanto à importância do projeto 

Falha na definição de responsabilidades e autoridades 

ESCOPO 

Desinteresse da equipe executora quanto à importância do projeto 

Falhas na definição da estratégia de atendimento do escopo do projeto 

Pressão de tempo gerando impacto na definição do escopo e custos associados 

GESTÃO DE RECURSOS 

Terceirização da execução 

Orçamento insuficiente 

Excesso de projetos no portifólio do cliente 

Falha na distribuição de responsabilidades e autoridades por parte da equipe executora 

Recursos críticos insuficientes 

METODOLOGIA DE CONDUÇÃO 

Instrumento contratual com imposição de riscos 

Excesso de mecanismos de acompanhamento e controle 

Conflito de opiniões sobre a condução do projeto 

PATROCINIO 

Falta de patrocínio por parte da equipe executora 

Conflito de opiniões entre os patrocinadores  

Baixa participação dos patrocinadores na definição dos requisitos e condução do projeto 

Falta de comprometimento dos patrocinadores em função da condução do projeto 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

Conflito de interesse dentro da equipe executora 

Problemas de relacionamento interpessoal envolvendo a equipe, os membros e o gerente 

do projeto 
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Durante a etapa de revisão da literatura, foram identificadas as metodologias e 

respectivos instrumentos de pesquisa utilizados. Como optou-se pela aplicação de uma 

pesquisa tipo survey, utilizou-se como referencial teórico o trabalho de Babbie (1999). Entre 

os artigos selecionados, foram identificados sete autores que aplicaram pesquisas utilizando 

Item de Likert (LIKERT, 1932). Esta metodologia mostrou-se ser aderente à estratégia 

escolhida nesta pesquisa, conforme quadro 4:  

Quadro 4 - Metodologia adotada pelos autores selecionados 

Fonte: Base de dados Scopus – 2014. 

 

O resultado desta etapa consistiu na construção de um questionário com 40 questões 

fechadas, sendo que 20 questões referem-se ao ambiente interno do gerente de projeto e a 

equipe executora, e 20 questões referem-se ao ambiente do cliente e outras partes interessadas 

externas. Foram utilizadas variáveis categóricas e alternativas de acordo com Item de Likert 

com cinco pontos. A questão a ser estudada é:  

“Em sua opinião com que frequência estes fatores ocorrem em um projeto?” 

 

3.3 População pesquisada 

 

Por se tratar de uma pesquisa realizada em uma empresa integrada de energia no 

Brasil, buscou-se identificar a melhor estratégia para a aplicação dos questionários, entre 

profissionais de gerenciamento de projetos. Identificou-se que a maior concentração deste tipo 

de profissional encontrava-se em duas Comunidades de Práticas existentes na empresa 

estudada. A Comunidade de Práticas de Gestão de Projetos (CoP-GP) e a Comunidade de 

Práticas de Gestão por Processos (CoP-GPEP). 

AUTORES ANO METODOLOGIA UTILIZADA 

Ali; Mahata; 

Zairi 
2010 

Item de Likert  com cinco pontos variando de 1 ¼ (Discordo totalmente) a 5 ¼ 

(Concorda Fortemente) 

Alsmadi; 

Lehaney; Khan 
2012 

Item de Likert  com cinco pontos variando de 1 (não importante) a 5 (muito 

importante) 

Finney 2011 
Item de Likert  com cinco pontos variando de 1 (Discordo totalmente) a 5 (Concordo 

Completamente) 

Kamhawi 2012 
Item de Likert  com sete pontos variando de 1 ¼ (discordo muito fortemente) a 7 ¼ 

(concordo muito fortemente) 

Ram; 

Corkindale; 

Wu 

2013 
Item de Likert  com cinco pontos variando 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo 

totalmente) 

Ravesteyn e 

Batenburg 
2010 

Item de Likert  com seis pontos variando de 1¼ (não importante) a 6 ¼ (muito 

importante) 

Wang e Yuan 2011 
Item de Likert  com cinco pontos variando 0 (discordam fortemente) a 1 (concordam 

fortemente) 
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Segundo o glossário corporativo da organização estudada, uma Comunidade de 

Práticas (CoP) é um grupo de pessoas de uma mesma área de conhecimento que 

compartilham experiências na solução de problemas, ideias e melhores práticas, visando 

preservar e aprimorar sua capacitação e competência. Cada Comunidade de Práticas promove 

a interação de seus integrantes por meio dos fóruns e ferramentas de Tecnologia da 

Informação, o que possibilita o compartilhamento das informações e também comentários. 

Cada comunidade é responsável por suas páginas na intranet corporativa, onde os 

participantes podem publicar arquivos com materiais de interesse (PETROBRAS, 2010). 

A Comunidade de Práticas de Gerenciamento de Projetos (CoP-GP) tem por objetivo 

facilitar o compartilhamento de conhecimentos entre os profissionais da área de 

gerenciamento de projetos, definindo e disseminando melhores práticas, compartilhando 

lições aprendidas e expertise na solução de problemas, visando melhorar os resultados dos 

projetos. Em 30/09/2013 a CoP-GP tinha 1182 membros, sendo 837 funcionários, 344 

contratados e 1 estagiário. 

A Comunidade de Práticas de Gestão por Processos (CoP-GPEP) tem por objetivo 

disseminar as boas práticas, ferramentas, padrões e conhecimentos sobre gestão de processos, 

facilitando a troca e disponibilização de conhecimentos relacionados à gestão de processos. 

Em 30/09/2013 a CoP-GPEP tinha 914 membros, sendo 629 funcionários, 282 contratado e 3 

estagiários. 

 

3.4 Validação e Aplicação do Questionário 

 

Antes de aplicar os questionários entre os participantes das Comunidades de Práticas, 

foi realizada uma etapa de pré-teste qualificado, que tomou por base especialistas que, além 

de fazerem parte das CoPs examinadas, pertenciam a quatro grandes consultorias em 

gerenciamento de projetos, que prestavam serviços na empresa pesquisada. O quadro 5 

apresenta as empresas de consultoria que participaram do processo de validação: 

Quadro 5 - Empresas que participaram do pré-teste 

EMPRESA SITIO QUESTIONÁRIOS 

VÁLIDOS RESPONDIDOS 

Accenture http://www.accenture.com 10 

Amana-Key http://www.amana-key.com.br 12 

The Boston Consulting Group Brasil 

Ltda 
http://www.bcg.com 15 

TOTVS | Consulting http://www.totvs.com 5 

Fonte: Elaboração própria 
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Na etapa de validação, foram realizadas reuniões presenciais com o ponto focal de 

cada empresa de consultoria para apresentação do questionário e esclarecimentos de eventuais 

dúvidas. Os pontos focais ficaram encarregados de aplicar os questionários entre as equipes 

de consultoria que estavam trabalhando em projetos na empresa pesquisada. 

Após a aplicação dos questionários entre as equipes das empresas de consultoria, foi 

realizada reunião com os pontos focais que confirmaram a consistência do instrumento 

proposto. Como resultado das sugestões propostas pelo grupo de consultores pesquisados, foi 

elaborado um texto de apresentação para ser encaminhado juntamente com o questionário a 

ser respondida, para uma melhor sensibilização dos potenciais respondentes sobre os 

objetivos da pesquisa, relevância do tema e oportunidade de trocas de experiência. 

O questionário foi convertido em arquivo eletrônico e encaminhado individualmente 

para cada um dos membros das duas CoPs selecionadas. O arquivo foi enviado uma única 

vez, tendo sido estabelecido um prazo de retorno de 15 dias, findo o qual, tendo sido obtidos 

397 questionários respondidos, considerou-se suficiente para fins da pesquisa.  

Considerando que foram enviados 2096 questionários e tendo em vista o retorno de 

397 questionários, obteve-se uma taxa de retorno de 19,94%. Para autores como Marconi e 

Lakatos (2010), a taxa média de retorno de questionários respondidos é de 25%. Por outro 

lado há estudos que apontam taxas de retorno de 10% consideradas como válidas 

(SYNODINOS, 2003; MURILLO-LUNA; GARCÉS-AYERBE; RIVERA-TORRES, 2011). 

Apesar da taxa de retorno dos questionários válidos ter ficado abaixo do maior percentual 

estabelecido por alguns autores citados, considerou-se um retorno bastante significativo, pelo 

volume de informações coletadas.  

Destaca-se que se optou por não realizar qualquer estímulo adicional referente ao 

retorno dos questionários, junto aos respondentes e como mencionado anteriormente, foi 

estabelecido um período relativamente curto (15 dias) para o retorno de um questionário que 

pode ser considerado extenso, e que exigia razoável reflexão. Estas restrições reforçam a 

percepção de que a taxa de retorno dos questionários foi considerada satisfatória para fins 

desta pesquisa.  

 

3.5 Tratamento dos Dados 

 

Considerando o objetivo específico da pesquisa “Identificar os fatores críticos de 

insucesso mais frequentes, apontados pelos profissionais de gerenciamento de projetos da 

organização estudada, que possam ser utilizados por outras organizações, para prevenir, 
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eliminar ou mitigar os riscos reais e potenciais em projetos em ambientes organizacionais 

similares.”, foi dada especial ênfase à estatística descritiva, por entender que a descoberta dos 

valores típicos ou representativos desse conjunto de dados estudados, como a média, mediana 

e moda, oferecem respostas aceitáveis para o estudo pretendido.  

A análise descritiva levou em conta a frequência absoluta e relativa em cada categoria 

da pergunta analisada, com o objetivo de verificar o comportamento dos respondentes em 

cada questão avaliada na pesquisa. 

Para fazer a análise dos dados utilizou-se o aplicativo Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS). Foram obtidas tabelas de frequência e gráficos representativos para todas as 

variáveis qualitativas. Para avaliar quantitativamente as questões relacionadas ao universo da 

equipe e do cliente, atribui-se os seguintes escores para as questões avaliadas: 1 - nunca 

aconteceu comigo; 2 - pouco frequentemente; 3 - frequentemente; e 4 - muito frequentemente.  

Através desses escores foi possível calcular a mediana, valor que divide os dados 

estudados em duas partes: 50% dos dados acima e 50% dos dados abaixo, o mínimo e o 

máximo de acordo com a formação acadêmica e experiência em projeto dos respondentes. 

Considerando a necessidade de se estabelecer um critério para a seleção dos fatores 

críticos de insucesso apontados como mais frequentes pelo grupo pesquisado, estabeleceu-se 

uma linha de corte privilegiando os 10 fatores principais apontados pelos respondentes entre 

cada grupo de perguntas.  

Neste sentido, optou-se por selecionar dentro dos dois subgrupos: um relacionado ao 

ambiente interno do gerente de projeto e a equipe executora, e outro relacionado ao ambiente 

do cliente e outras partes interessadas externas, os 10 FCIs de maior frequência para análise 

mais aprofundada, totalizando 20 fatores principais. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização dos Respondentes 

 

A tabela 1 apresenta a caracterização dos respondentes de acordo com o gênero, 

formação, faixa etária, tempo de trabalho na implantação de projetos, formação acadêmica e 

experiência em projeto. Por meio dos valores apresentados, verificou-se que a maioria é do 

sexo masculino e está concentrada na faixa etária de 30 a 59 anos. Além disso, a maior parte 

possui pós-graduação, seguido de mestrado ou doutorado e atua na implantação de projetos há 

até nove anos. Esta concentração encontrada se assemelha ao perfil principal dos participantes 

das duas comunidades de práticas pesquisadas. Em consulta aos administradores e 

coordenadores das respectivas CoPs, foi informado que esta faixa etária mostra razoável 

correspondência com os membros mais ativos das duas CoPs, ou seja, aqueles que mantêm 

uma participação mais ativa nas discussões encaminhadas e também na publicação de itens de 

interesse.  

Existe uma categorização entre os cargos da empresa pesquisada que agrupa os 

empregados nas categorias júnior, pleno e sênior.  

Estas categorias estão associadas à progressão funcional vinculada ao tempo de 

serviço e outros requisitos de elegibilidade. Observou-se também que a maioria possui 

experiência em projetos como júnior e pleno. 
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Tabela 1 - Caracterização dos respondentes 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

4.2 Caracterização dos Especialistas 

 

O quadro 6 apresenta o perfil do grupo de especialistas entrevistados após a tabulação 

dos dados obtidos pela aplicação dos questionários. O grupo de especialistas que participou da 

etapa de análise dos resultados da pesquisa possui um perfil bastante diversificado, com 
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significativa experiência no planejamento, execução e consolidação de projetos dos mais 

variados portes e escopos. A apresentação dos resultados foi realizada em uma reunião 

presencial com a participação de todos os especialistas, o que permitiu uma discussão bastante 

consistente, considerando a multidisciplinariedade existente e o repertório técnico, repletos de 

lições aprendidas. 

Quadro 6 - Perfil dos Especialistas 

Especialista  Área de Atuação Tempo de Empresa 

E1 SMS 33 

E2 Recursos Humanos 32 

E3 Planejamento 32 

E4 Produção 30 

E5 Contratação de Bens e Serviços 29 

E6 Produção 29 

E7 Produção 29 

E8 Produção 28 

E9 Gerenciamento Integrado de Operações 28 

E10 Produção 28 

E11 Projetos 27 

E12 Construção e Montagem 25 

E13 Exploração 24 

E14 Reservatórios 12 

E15 Produção 12 

E16 Instalações e Processos de Produção 12 

E17 Operação e Manutenção 11 

E18 Comunicação e Segurança da Informação 8 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

4.3 Descrição das Perguntas Analisadas 

 

4.3.1 Universo da Equipe 

 

A partir da tabela 2, observaram-se as frequências relativas e absolutas para cada 

categoria de resposta, o valor total de respostas válidas e o número de indivíduos que não 

estiveram aptos a responder cada pergunta relacionada ao universo da equipe. 
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A análise dos 397 questionários válidos considerou os resultados totalizados com a 

visão sobre os fatores críticos de insucesso mais frequentes nos processos, atividades e tarefas 

relacionadas ao universo da equipe executora. 

 

Tabela 2 - Descrição geral para perguntas relacionadas ao universo da equipe 

 

Nunca 

Acontece 

Pouco 

Frequentemente 
Frequentemente 

Muito 

Frequentemente 

 

 

N 

Não apto a 

responder* 
N % N % N % N % 

Q1 2 0,51 74 18,78 203 51,52 115 29,19 394 3 (0,76%) 

Q2 8 2,04 106 26,97 176 44,78 103 26,21 393 4 (1,01%) 

Q3 6 1,52 85 21,46 170 42,93 135 34,09 396 1 (0,25%) 

Q4 5 1,27 106 26,90 188 47,72 95 24,11 394 3 (0,76%) 

Q5 8 2,03 98 24,87 179 45,43 109 27,66 394 3 (0,76%) 

Q6 10 2,56 170 43,48 152 38,87 59 15,09 391 6 (1,51%) 

Q7 9 2,27 155 39,14 151 38,13 81 20,45 396 1 (0,25%) 

Q8 7 1,77 74 18,73 179 45,32 135 34,18 395 2 (0,50%) 

Q9 1 0,25 35 8,84 125 31,57 235 59,34 396 1 (0,25%) 

Q10 9 2,27 172 43,43 144 36,36 71 17,93 396 1 (0,25%) 

Q11 8 2,04 161 41,07 163 41,58 60 15,31 392 5 (1,26%) 

Q12 47 11,9 198 50,13 105 26,58 45 11,39 395 2 (0,50%) 

Q13 23 5,85 151 38,42 157 39,95 62 15,78 393 4 (1,01%) 

Q14 17 4,31 133 33,76 140 35,53 104 26,40 394 3 (0,76%) 

Q15 18 4,56 122 30,89 146 36,96 109 27,59 395 2 (0,50%) 

Q16 4 1,01 65 16,41 151 38,13 176 44,44 396 1 (0,25%) 

Q17 20 5,13 128 32,82 141 36,15 101 25,90 390 7 (1,76%) 

Q18 28 7,11 159 40,36 166 42,13 41 10,41 394 3 (0,76%) 

Q19 24 6,08 162 41,01 171 43,29 38 9,62 395 2 (0,50%) 

Q20 17 4,30 185 46,84 159 40,25 34 8,61 395 2 (0,50%) 

* - Porcentagem em relação ao valor total de respondentes (397). 

Fonte: SPSS - 2014 

 

 

4.4 Universo do Cliente 

 

A tabela 3 apresenta as medidas obtidas para cada questão analisada no universo do 

cliente. 
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Tabela 3 - Descrição geral para perguntas relacionadas ao universo do cliente 

 

Nunca 

Acontece 

Pouco 

Frequentemente 
Frequentemente 

Muito 

Frequentemente N 
Não apto a 

responder* 
N % N % N % N % 

Q21 31 7,99 135 34,79 161 41,49 61 15,72 388 9 (2,27%) 

Q22 6 1,53 102 25,95 198 50,38 87 22,14 393 4 (1,01%) 

Q23 9 2,34 137 35,68 176 45,83 62 16,15 384 13 (3,27%) 

Q24 7 1,78 60 15,27 192 48,85 134 34,10 393 4 (1,01%) 

Q25 11 2,83 114 29,31 191 49,10 73 18,77 389 8 (2,02%) 

Q26 17 4,40 103 26,68 172 44,56 94 24,35 386 11 (2,77%) 

Q27 6 1,61 112 30,03 181 48,53 74 19,84 373 24 (6,05%) 

Q28 29 7,46 156 40,10 145 37,28 59 15,17 389 8 (2,02%) 

Q29 12 3,15 133 34,91 155 40,68 81 21,26 381 16 (4,03%) 

Q30 5 1,28 32 8,180 151 38,62 203 51,92 391 6 (1,51%) 

Q31 8 2,09 83 21,67 184 48,04 108 28,20 383 14 (3,53%) 

Q32 6 1,53 73 18,62 207 52,81 106 27,04 392 5 (1,26%) 

Q33 10 2,55 98 25,00 187 47,70 97 24,74 392 5 (1,26%) 

Q34 19 5,29 98 27,30 160 44,57 82 22,84 359 38 (9,57%) 

Q35 22 5,60 96 24,43 139 35,37 136 34,61 393 4 (1,01%) 

Q36 6 1,54 95 24,36 210 53,85 79 20,26 390 7 (1,76%) 

Q37 7 1,79 87 22,31 165 42,31 131 33,59 390 7 (1,76%) 

Q38 17 4,37 125 32,13 143 36,76 104 26,74 389 8 (2,02%) 

Q39 7 1,79 76 19,44 165 42,20 143 36,57 391 6 (1,51%) 

Q40 4 1,02 81 20,66 177 45,15 130 33,16 392 5 (1,26%) 

* - Porcentagem em relação ao valor total de respondentes (397). 

Fonte: SPSS - 2014 

 

 

4.5 Análise dos dados 

 

A análise dos dados considerou os referenciais teóricos identificados na revisão da 

literatura e conforme descrito na metodologia, levou-se em conta a avaliação de um grupo de 

18 especialistas na área de gerenciamento de projetos. 

A tabela 4 apresenta a média de respostas em cada categoria considerando as 40 

perguntas (20 universo da equipe executora + 20 universo do cliente). Percebe-se que existe 

uma razoável concordância dos respondentes com relação à natureza dos fatores críticos de 

insucesso percebidos pelos respondentes com base em sua experiência no gerenciamento de 
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projetos. Agrupando-se as categorias “acontece” e “acontece frequentemente”, percebe-se 

uma concentração de respostas positivas (67%), o que sugere que os fatores selecionados 

mostram-se em sua maioria relevantes (embora em diferentes níveis).  

Analisando esta interessante tendência, pode-se apontar uma possível aderência do 

conteúdo do instrumento de pesquisa aplicado (questionário) com o que é percebido pelos 

respondentes na prática de gerenciamento de projetos. Há indícios de que a consistência da 

revisão da literatura e a validação do questionário por representantes do universo de 

respondentes podem ter contribuído para esta aderência presumida. 

 

Tabela 4 - Média de respostas 

Alternativas Média Mediana Média (%) 

Não sei 6 5 2% 

Nunca aconteceu comigo 13 9 3% 

Raramente acontece 113 106 29% 

Acontece 166 165 42% 

Acontece frequentemente 99 96 25% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

A tabela 5 apresenta os 20 fatores com maior número de respostas, segmentando os 

fatores que ocorrem no ambiente da equipe executora e aqueles que ocorrem no ambiente do 

cliente do projeto. 

 

Tabela 5 - Fatores mais relevantes por ambiente do projeto 

Numero de fatores com mais respostas Equipe Cliente 

Nunca acontece + raramente 12 8 

Acontece + Acontece frequentemente 8 12 

Acontece frequentemente 10 10 

Nunca aconteceu comigo 11 9 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

A tabela 5 mostra um razoável equilíbrio de ocorrência entre os fatores críticos de 

insucesso nos ambientes da equipe executora e do cliente do projeto.  Percebe-se uma 

pequena predominância de fatores no ambiente do cliente.  

Tendo em vista o foco da pesquisa que busca identificar os fatores críticos de 

insucesso que ocorrem com maior frequência na percepção do público pesquisado, buscou-se 
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analisar os fatores que receberam as maiores pontuações na categoria “ACONTECE 

FREQUENTEMENTE”. A figura 4 apresenta os dez fatores críticos de insucesso mais 

representativos, apresentados através do número absoluto de respondentes.  

 

Figura 4 - Fatores críticos de insucesso que ocorrem mais frequentemente (frequência absoluta) 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Analisando a frequência absoluta das questões identificadas, percebe-se que as três 

primeiras se destacam pela votação significativa, enquanto as demais questões classificadas 

apresentam uma votação muito semelhante, com uma variação permanecendo no entorno de 

valores entre 143 e 130 respondentes.  

A questão 9, primeira colocada entre as destacadas, refere-se à excessiva pressão de 

tempo na avaliação preliminar do projeto, ou seja, por alguma circunstância interna ou 

externa, a equipe executora depara-se com um tempo exíguo para identificação correta do 

escopo, entregáveis e partes interessadas, podendo gerar estimativas com base em premissas 

inconsistentes e um razoável desconhecimento dos riscos potenciais envolvidos. Esta 

dificuldade foi apontada por autores como Pal e Torstensson (2011), Chakraborty e Tan 

(2012), Kog (2012) e Davis (2014) como uma das mais impactantes nos resultados finais do 

projeto, uma vez que uma visão inadequada do escopo vai trazer impactos para todas as fases 
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subsequentes. O depoimento do especialista E11 (Apêndice B), da área de Projetos, reforça a 

visão de que em alguns projetos, a janela de oportunidade é tão pequena que o tempo 

dedicado à identificação completa e exaustiva do real escopo do projeto é insuficiente, 

prejudicando etapas críticas do projeto.  

A questão 30, segunda colocada entre as destacadas, refere-se aos prazos inexequíveis 

impostos pelo cliente, ou seja, prazos exíguos são impostos pelo grupo patrocinador ou  

clientes-chave, sem espaço para negociação. Esta condição pode gerar aumento excessivo de 

custos, uma vez que a estratégia da equipe executora pode estar associada ao incremento de 

recursos para aumentar a produtividade. Outra consequência está relacionada aos riscos de 

uma redução inadequada de escopo ou até a supressão de etapas críticas do projeto. Autores 

como Blasini e Leist (2013) e Joslin e Müller (2015) destacam a dimensão prazo como uma 

das mais críticas na condução do planejamento, execução e conclusão dos projetos. Segundo 

Joslin e Müller (2015) este fator influencia todas as outras dimensões do projeto. Durante as 

entrevistas com o especialista E3 (Apêndice B), da área de Planejamento, foi destacado que 

este problema estaria bem presente em projetos para atender requisitos regulamentares. Em 

sua opinião muitos projetos existem para atender às demandas de conformidade legal, onde os 

prazos são apresentados sem qualquer possibilidade de negociação. 

A questão 16, terceira colocada entre as destacadas, refere-se ao excesso de projetos 

no portfólio da equipe executora, ou seja, a equipe depara-se com um problema associado à 

baixa produtividade, uma vez que seus membros não conseguem dar conta de todas as frentes 

existentes. Esta condição pode gerar perda de foco, por conta de excessivas demandas, disputa 

por recursos críticos finitos ou dispendiosos, tendo como consequência uma baixa capacidade 

de realização. Este tipo de problema foi apontado por Hornstein (2015), destacando que 

muitas equipes de projeto gerenciam uma carteira de iniciativas que disputam atenção, tempo 

e recursos exíguos, comprometendo os resultados esperados. Destaca-se o depoimento do 

especialista E1 (Apêndice B), da área de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS), que 

aponta a sobrecarga de alguns especialistas das equipes executoras. Em sua opinião algumas 

disciplinas como SMS e outras mais técnicas, muitas vezes não dispõem de especialistas em 

número suficiente para atender ao conjunto de projetos existentes. Esta condição gera uma 

sobrecarga nos especialistas disponíveis e impacta os prazos negociados. 

As três questões anteriores, todas elas com respaldo na literatura pesquisada, se 

mostraram sob diversos aspectos e pontos de vista como as mais presentes no universo de 

todos os respondentes, tanto juniores e plenos, quanto sêniores. As demais questões a seguir, 
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com pequenas alterações de ordem de classificação, também aparecem em todo o universo de 

respondentes, porém situadas em um patamar ligeiramente inferior às anteriores. 

A questão 39, quarta colocada entre as destacadas,  refere-se ao excesso de projetos no 

portfólio do cliente, ou seja, o excesso de demandas pode reduzir drasticamente o tempo e a 

atenção dedicados a um dado projeto, podendo gerar perda de foco, disputa por recursos 

críticos, falta de acompanhamento e controle, lacunas na correção de rumos e pouco ou 

nenhum patrocínio. O posicionamento dessa questão  logo após a questão 16, que trata do 

excesso de projetos no portfólio da equipe executora, foi um achado interessante, pois revela 

que o excesso de projetos em ambas as equipes, pode interagir e potencializar negativamente 

impactando a produtividade dos envolvidos. Segundo Basu (2014) a ausência ou 

indisponibilidade do cliente do projeto, seja ele o patrocinador ou um cliente-chave, cria uma 

vulnerabilidade crítica e pode afetar não só o desempenho do projeto, podendo até 

interromper a sua execução, inviabilizando-o. Para o especialista E10 (Apêndice B), da área 

de Produção, os projetos de maior duração correm mais risco de sofrer com os fatores 

relacionados à indisponibilidade do cliente. Quanto maior o período de execução do projeto, 

maiores são as chances de surgirem outras iniciativas ou até mesmo problemas operacionais 

que irão disputar a atenção e o tempo dos gestores envolvidos. 

A questão 35, quinta colocada entre as destacadas, refere-se à demanda excessiva por 

acompanhamento e controle, ou seja, em alguns projetos, as partes interessadas relevantes 

podem gerar demandas excessivas por apresentações sobre a evolução do projeto, 

desdobramento das análises críticas e acompanhamento de indicadores, podendo gerar perda 

de foco e energia da equipe. Para autores como Chih e Zwikael (2015), esta característica 

pode estar associada à cultura existente na organização demandante do projeto. Existem 

organizações em que o rígido acompanhamento e controle faz parte do modelo de gestão 

adotado. Na visão do especialista E12 (Apêndice AB), da área de Construção e Montagem, o 

acompanhamento e controle seria uma oportunidade e ao mesmo tempo uma ameaça. No caso 

dos projetos relacionados à execução de paradas de produção ou atendimento às demandas 

regulamentadoras, a pressão por relatórios de acompanhamento e controle é bem intensa. Por 

serem temas de grande sensibilidade para os resultados do negócio, a equipe executora acaba 

por dispender esforços significativos na geração deste tipo de informação. Em muitos casos, 

existem estruturas dedicadas apenas para este tipo de atividade. 

A questão 3, sexta colocada entre as destacadas,  refere-se à inexperiência da equipe 

executora na implantação dos projetos requeridos, ou seja, alguns projetos podem sofrer 

impactos devido à ausência de repertório técnico e lições aprendidas em projetos semelhantes, 
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podendo gerar improdutividade, falhas e retrabalho. Segundo Ika e Hodgson (2014), a adoção 

de novas metodologias ou tecnologias em determinados projetos pode ser uma importante 

barreira para as equipes executoras. O especialista E2 (Apêndice A2), da área de Recursos 

Humanos, destacou que o problema afeta pessoas em diferentes aspectos. Colaboradores mais 

antigos, apesar de experientes e conhecedores das lições aprendidas, podem ter maior 

dificuldade com o uso de novas tecnologias. Por outro lado, colaboradores mais jovens, 

podem estar familiarizados com novas tecnologias, mas não possuem o repertório conquistado 

pelos colaboradores mais experientes. 

A questão 8, sétima colocada entre as destacadas,  refere-se às falhas na distribuição 

de atribuições e responsabilidades, ou seja, quando as atribuições e responsabilidades não 

estão claramente definidas ou há desequilíbrio na definição de papeis e limites de 

competências dentro das equipes. Para autores como Marcelino-Sádaba et al. (2014), um dos 

principais problemas enfrentados pelas equipes refere-se aos hiatos de comunicação em 

diferentes etapas de um projeto. Para o especialista E9 (Apêndice B), da área de 

Gerenciamento Integrado de Operações, este fator pode surgir em projetos de curta duração, 

onde os prazos exíguos podem abreviar etapas onde as atribuições e responsabilidades seriam 

melhor definidas. Estas situações podem gerar sobrecarga entre os membros da equipe, 

provocando um possível descumprimento de tarefas e prazos. 

A questão 24, oitava colocada entre as destacadas, refere-se à resistência e  à mudança 

por parte dos clientes-chave, ou seja, as pessoas envolvidas sentem dificuldade em abandonar 

seus conceitos, referenciais e práticas atuais e acabam por não reconhecer realmente todo o 

valor do projeto. Autores como Barboza Filho, Carvalho e Ramos (2009) apontam este tipo de 

dificuldade em projetos de reestruturação e em implantação de novos sistemas, quando as 

pessoas envolvidas não conhecem de forma consistente os motivos ou benefícios da mudança. 

O especialista E18 (Apêndice B), da área de Comunicação e Segurança da Informação, 

destacou que a ausência de uma estratégia de comunicação adequada pode comprometer os 

resultados do projeto, uma vez que o engajamento dos clientes-chave pode não acontecer da 

forma esperada. 

A questão 37, nona colocada entre as destacadas, refere-se à ausência da percepção de 

co-responsabilidade no projeto, ou seja, o patrocinador ou cliente-chave acabam por não 

identificar sua co-responsabilidade nos resultados das etapas planejadas, tendo a percepção de 

que os resultados estão atrelados somente a equipe executora. Segundo Basu (2014), um 

aspecto importante seria a definição clara das responsabilidades entre as partes interessadas. 

Sem este acordo, os resultados podem ficar comprometidos, uma vez que as áreas e atores 
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envolvidos podem não aportar o suporte necessário. Na opinião do especialista E5 (Apêndice 

B), da área de Contratação de Bens e Serviços, este problema afeta particularmente a área de 

contratação. Segundo este especialista, se o demandante do projeto não participar de forma 

efetiva na definição de requisitos de entrada e saída, a contratação poderá gerar uma série de 

impactos, devido à existência de não conformidades na compra e entrega dos produtos e 

serviços a serem adquiridos. 

A questão 40, décima colocada entre as destacadas,  refere-se ao apoio insuficiente dos 

clientes-chave. Equipes de clientes-chave e/ou especialistas, que deveriam trabalhar em 

conjunto com a equipe executora, não estão disponíveis quando necessário, podendo gerar 

impactos nas etapas vinculadas a este tipo de recurso. Analisando este fator, constatou-se que 

existe interessante auto-correlação entre os fatores apontados nas questões 24, 37 e 39, uma 

vez que o apoio insuficiente dos clientes-chave (Q40) pode estar associado à resistência a 

mudança (Q24), ausência de percepção de co-responsabilidade sobre resultados (Q37) e 

excesso de projetos no portfólio do cliente (Q39). Estes fatores poderiam ser considerados 

possíveis contribuintes para a ausência de apoio por parte destes estratégicos clientes.  Para 

Farris (2009) a ausência do apoio dos clientes-chave pode ser um dos fatores mais nefastos 

aos resultados do projeto, podendo minar todos os esforços e resultados. Na percepção do 

especialista E11 (Apêndice B), da área de Projetos, estes fatores de fato podem contribuir para 

o desinteresse dos clientes em determinadas etapas do projeto ou até mesmo do projeto como 

um todo.  A ausência de apoio pode inclusive não ser percebida pelos clientes-chave e até pela 

equipe executora. A própria dinâmica do projeto pode ocultar algumas sutilezas relacionadas 

ao apoio declarado e o efetivamente oferecido. 

Após esta análise preliminar, tratando apenas dos FCIs identificados na categoria 

“Acontece Frequentemente”, buscou-se agrupá-los com a categoria “Acontece”. Esta escolha 

metodológica mostrou que os três primeiros fatores se mantêm na mesma ordem, o que os 

coloca na condição de fatores realmente presentes, com materialidade detectada e com 

relevância confirmada. 

A figura 5 apresenta o agrupamento das categorias “Acontece Frequentemente” e 

“Acontece”. 
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Figura 5 - Fatores críticos de insucesso – “Acontece Frequentemente + “Acontece” 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Destaca-se que neste novo agrupamento, 8 dos 10 fatores apontados inicialmente 

como “acontece frequentemente” se repetem, mesmo que em ordem diferente. Esta 

constatação mostra uma interessante convergência entre um número significativo de 

respondentes. A visão aponta para um conjunto de fatores críticos de insucesso que merecem 

especial atenção por parte das equipes envolvidas no gerenciamento e execução de projetos.  

A seguir serão apresentados os resultados consolidados por perfil de respondentes. 

Esta abordagem visa identificar semelhanças e diferenças entre os dois grupos de 

respondentes. De um lado os profissionais “Júnior e Pleno”, totalizando 255 profissionais, 

aqui agrupados pela sua proximidade no que tange o interesse da pesquisa e, do outro, os 

profissionais “Sênior”, totalizando 142 profissionais, por possuírem uma experiência 

diferenciada no que diz respeito ao tempo de carreira e domínio técnico consolidado.  

Uma das possibilidades a ser considerada na análise, seria privilegiar o grupo “Sênior” 

por entender que possuem mais experiência, podendo ter uma visão mais consolidada dos 

fatores críticos de insucesso nos projetos em que participaram ou mesmo dos resultados de 

outros projetos dos quais tiveram acesso ao longo de sua trajetória profissional. Por outro 

lado, alguns dos profissionais com maior senioridade podem ter uma experiência 
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desatualizada, com referencias associadas a projetos realizados em cenários e circunstancias, 

onde aqueles fatores críticos de insucesso reportados, não mais se aplicam a realidade dos 

projetos atuais. Neste sentido, optou-se por analisar os resultados na visão de todos os grupos 

de respondentes. 

Na figura 6 são apresentados os 10 fatores na categoria “Acontece Frequentemente”, 

segmentados na opinião do grupo “Sênior”. Nesta análise, 8 dos 10 fatores apontados na 

figura 4 se repetem, confirmando a importância dos FCIs selecionados. Mais uma vez 

percebe-se que os três primeiros fatores apontados nas análises anteriores se repetem na 

mesma ordem, reforçando a percepção de que estes fatores são também os mais significativos 

entre os respondentes do grupo “Sênior”.  

 

Figura 6 - Fatores críticos de insucesso “Acontece Frequentemente” – visão “Sênior” 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na figura 7 são apresentados os 10 fatores na categoria “Acontece Frequentemente”, 

segmentados na opinião do grupo “Junior + Pleno”. Nesta análise, 8 dos 10 fatores apontados 

na figura 4 se repetem, confirmando a importância dos FCIs selecionados. Mais uma vez 

percebe-se que os 3 primeiros fatores apontados nas análises anteriores se repetem na mesma 

ordem, reforçando a percepção de que estes fatores são também os mais significativos entre os 

respondentes do grupo “Júnior + Pleno”.  
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Figura 7 - Fatores críticos de insucesso “Acontece Frequentemente” – visão “Junior + Pleno” 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Após esta análise preliminar, buscou-se analisar os dez fatores mais votados somando 

as categorias “Acontece Frequentemente” e “Acontece”, na visão de cada grupo de 

respondente.  

A figura 8 apresenta os resultados consolidados com os principais fatores apontados 

nas categorias “Acontece Frequentemente” e “Acontece” na visão do grupo “Sênior”. Nesta 

análise, 7 dos 10 fatores apontados na figura 4 se repetem, mesmo que em diferentes posições, 

confirmando a importância dos FCIs selecionados. Mais uma vez percebe-se que os três 

primeiros fatores apontados nas análises anteriores se repetem na mesma ordem, reforçando a 

percepção de que estes fatores são também os mais significativos para este grupo de 

respondentes. 
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Figura 8 - Fatores críticos de insucesso “Acontece Frequentemente” – visão “Sênior” 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Na figura 9 apresenta os resultados consolidados com os principais fatores apontados 

nas categorias “Acontece Frequentemente” e “Acontece” na visão do grupo “Júnior e Pleno”. 

Nesta análise, 8 dos 10 fatores apontados na figura 4 se repetem, mesmo que em diferentes 

posições, confirmando a importância dos FCIs selecionados. Nesta análise específica, os três 

primeiros fatores apontados diferem um pouco das análises anteriores. Os fatores 9 e 30 se 

repetem, não na mesma ordem, mas se mantem entre os três primeiros, porém o fator 16 se 

desloca para a 5ª posição. Esta constatação reforça a percepção de que estes fatores continuam 

significativos para os respondentes do grupo “Júnior e Pleno”, sendo, no entanto, substituído 

pelo fator 24 (Resistência à mudança por parte dos clientes-chave) que passa a ocupar a 3ª 

posição. Tal fenômeno pode estar refletindo um viés de percepção dos mais novos que, em 

seu ímpeto de mudança, vêm no outro a parte mais significativa das resistências e fragilidades 

das suas ações. 
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Figura 9 - Fatores críticos de insucesso “Acontece Frequentemente” – visão “Junior + 

Pleno”
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Fonte: Elaboração própria 

 

Independentemente da ordem em que cada fator foi classificado pelos dois grupos de 

respondentes, a análise dos resultados apresentados oferece uma importante reflexão sobre as 

relações entre os principais fatores críticos de insucesso em projetos identificados. Analisando 

o ambiente da equipe executora, pode-se considerar a possibilidade de existir uma importante 

auto-correlação entre a excessiva pressão de tempo na avaliação preliminar do projeto e os 

prazos inexequíveis impostos pelo cliente. Neste caso, a variável prazo estaria interferindo na 

qualidade intrínseca dos riscos associados ao escopo do projeto. Por outro lado, as incertezas 

do ambiente organizacional da equipe executora podem estar associadas à inexperiência na 

implantação do projeto requerido. O excesso de projetos no portfólio da equipe executora 

pode ter um vínculo com uma eventual falha na distribuição de atribuições e 

responsabilidades. Sob o ponto de vista do ambiente do cliente, o apoio insuficiente dos 

clientes-chave pode ser fruto do excesso de projetos no portfólio do cliente e também de uma 

eventual resistência à mudança por parte dos clientes-chave. As diferentes combinações entre 

estes fatores podem trazer inúmeros impactos negativos para o sucesso do projeto. 

Na visão dos 18 especialistas entrevistados, todos os fatores críticos de insucesso 

selecionados pelos 397 respondentes podem ser identificados nas primeiras etapas do projeto. 
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Foi constatada uma unanimidade entre os diferentes especialistas de que muitos dos fatores 

críticos de insucesso não só estão presentes nas fases preliminares do projeto, como também 

são conhecidos pelas partes envolvidas, devendo ser objeto de identificação, análise, 

mitigação ou eliminação para apoiar o sucesso dos resultados pretendidos. Apesar de existir 

uma prática consolidada de análise preliminar de riscos técnicos e econômicos dos projetos, 

existe uma lacuna significativa na identificação de riscos associados aos fatores mais 

subjetivos do projeto, tais como cultura organizacional, resistência à mudança e problemas 

intra e interpessoais das equipes envolvidas.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta principal deste estudo foi atendida: identificar os fatores críticos de 

insucesso mais frequentes, que podem ser identificados antes do início de um projeto, a partir 

da percepção de profissionais de uma empresa integrada de energia no Brasil.   Para tanto, 

construiu-se uma riquíssima base de dados, envolvendo cerca de 397 profissionais de alta 

competência e experiência no que diz respeito a gerenciamento de projeto, cuja análise, 

conquanto aqui direcionada apenas para os objetivos da pesquisa, pode ainda ser ampliada em 

várias direções e a partir de diferentes abordagens para aprofundamentos posteriores.      

A revisão da literatura mostrou o quanto o assunto tem despertado o interesse em 

pesquisadores de todos os continentes, mostrando a relevância do tema e sua complexidade. 

Foram identificados e classificados os fatores críticos de insucesso mais apontados nas 

pesquisas empíricas realizadas por diferentes pesquisadores, considerados comuns a diversos 

ambientes pesquisados. Os trabalhos analisados permitiram a identificação de grupos 

temáticos com fatores comuns presentes nas publicações internacionais mais recentes e de 

maior relevância acadêmica. 

Os trabalhos selecionados tornaram possível a construção de um instrumento de coleta 

de dados que se mostrou bastante aderente aos propósitos da pesquisa, viabilizando a 

identificação dos principais fatores críticos de insucesso apontados pelo grupo de 

profissionais respondentes. O survey construído e aplicado, com base nos FCIs apontados na 

revisão da literatura e validado por especialistas, permitiu a clara identificação de fatores 

críticos de insucesso mais frequentes, apontados por um grupo significativo de especialistas 

em gerenciamento de projetos da organização estudada. 

Após a análise dos resultados foi possível identificar um grupo de 10 fatores críticos 

de insucesso que ocorrem com maior frequencia em diferentes ambientes de gerenciamento 

de projetos, independentemente da natureza do projeto e perfil dos profissionais envolvidos. 

Os resultados favorecem a hipótese de que se possa identificar prematuramente 

indícios de falhas ou problemas potenciais antes do início de qualquer projeto e que esta 

identificação e tratamento precoce de fatores críticos de insucesso possam contribuir para o 

aumento da taxa de sucesso do projeto, desde que ocorram tempestivamente.  

Uma vez que os fatores identificados foram extraídos de uma literatura de 

gerenciamento de projeto cujo ambiente de aplicação era o mais variado possível e, ainda 

assim, foram validados para o caso específico de uma empresa integrada de energia no Brasil, 

é razoável supor que a sua frequência de ocorrência seja, até certo ponto, independente do 
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ambiente. Tal hipótese permite inferir analiticamente que os  fatores identificados, 

considerando as especificidades, podem ser utilizados por outras organizações, para prevenir, 

eliminar ou mitigar os riscos reais e potenciais em projetos com ambientes organizacionais 

similares.  

Como proposta de trabalhos futuros, pode-se considerar a possibilidade de estudos 

voltados para a criação de um modelo preditivo de riscos em projetos, com base nos fatores 

identificados na revisão da literatura e validados pelos respondentes e especialistas. Este 

modelo poderia ser aplicado pelas partes interessadas no início de diversas fases dos seus 

projetos. 

O foco da pesquisa pode também ser ampliado, considerando por exemplo, uma 

pesquisa mais aprofundada com ênfase no impacto de determinados fatores para a 

organização, independentemente da sua frequência, ou seja, um estudo que considerasse 

combinação de variáveis como probabilidade e impacto dos fatores, para determinar a 

severidade de cada fator nos resultados de um projeto.  
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APÊNDICE A – ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO 

 

 

Prezado participante, a pesquisa em questão é integrante da Dissertação de Mestrado em Sistema de Gestão 

da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense (UFF) e tem por OBJETIVO identificar a 

FREQUENCIA de fatores críticos de INSUCESSO que podem ser PREVISTOS antes do INÍCIO de um 

projeto. Desde já agradecemos a sua participação e colaboração. 

    

  1 - Qual é o seu gênero?  

(      ) Masculino 

(      ) Feminino 

  2 – Qual é a sua formação?  

(      ) a) Ensino Técnico 

(      ) b) Ensino Superior 

(      ) c) Ensino Superior com Pós Graduação 

(      ) d) Ensino Superior com Pós Graduação (Mestrado ou Doutorado) 

  3 – Qual é a sua faixa etária?  

(      ) a) 18 a 19 anos 

(      ) b) 20 a 24 anos 

(      ) c) 25 a 29 anos 

(      ) d) 30 a 39 anos 

(      ) e) 40 a 49 anos 

(      ) f) 50 a 59 anos 

(      ) g) 60 ou mais 

  4 – Quanto tempo trabalha na implantação de projetos?  

(      ) a) Até 4 anos 

(      ) b) De 5 a 9 anos 

(      ) c) De 10 a 14 anos 

(      ) d) De 15 a 19 anos 

(      ) e) De 20 a 24 anos 

(      ) d) De 25 anos em diante 
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EM SUA OPINIÃO, COM QUE FREQUENCIA ESTES FATORES OCORREM EM UM PROJETO? 

 

NAC 

 

RA 

 

NMS 

 

AC 

 

AFR 

1.  AMBIENTE ORGANIZACIONAL DA EQUIPE EXECUTORA APRESENTA INCERTEZAS: Cenário 

desfavorável podendo gerar instabilidade na condução do projeto (reestruturações, saídas inesperadas, 

substituições, ausências, descontinuidades, etc.). 

          

2.  INCERTEZAS SOBRE AS REGRAS E CULTURA ORGANIZACIONAL DO CLIENTE: a equipe 

executora percebe que existem regras e restrições não muito claras e também elementos da cultura do cliente 

que podem impactar o projeto, mas não há abertura ou possibilidade de acesso a estas informações em tempo 

hábil.  

          

3.  EQUIPE EXECUTORA INEXPERIENTE NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO REQUERIDO: Ausência 

de repertório técnico e lições aprendidas em projetos semelhantes, podendo gerar improdutividade, falhas e 

retrabalho. 

          

4.  LACUNAS NO NIVELAMENTO CONCEITUAL DA EQUIPE EXECUTORA: A equipe do projeto 

apresenta diferenças no entendimento dos parâmetros de referência, terminologia, conteúdo e conceitos 

necessários.  

          

5.  FALHA OU AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIAS CRÍTICAS DA EQUIPE EXECUTORA: Lacuna 

importante na formação, treinamento e habilidades, podendo gerar falhas na realização das atividades 

requeridas. 

          

6.  POUCO OU NENHUM DOMÍNIO DAS FERRAMENTAS REQUERIDAS PELO CLIENTE: 

Desconhecimento da metodologia, softwares, sistemas de informação, idioma, entre outros, requeridos pelo 

cliente para a execução do projeto. 

          

7. POLARIZAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE EXECUTORA: Os membros da equipe de projeto têm 

opiniões conflitantes e antagônicas a respeito de questões importantes do projeto.  

          

8. FALHA NA DISTRIBUIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES: Equipe executora (com 

dedicação exclusiva ou não) com histórico ou risco de descumprimento de tarefas e prazos, podendo gerar 

sobrecarga entre os membros da equipe. 

          

9. EXCESSIVA PRESSÃO DE TEMPO NA AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO PROJETO: Tempo exíguo para 

identificação correta do escopo, entregáveis e partes interessadas, gerando estimativas com base em premissas 

inconsistentes e uma miopia quanto aos riscos potenciais envolvidos. 

          

10. A EQUIPE EXECUTORA TEM UMA OPINIÃO CONTRÁRIA A PROPOSTA DE CONDUÇÃO DO 

PROJETO: Existe uma preocupação crescente de que a metodologia proposta pelo cliente (solução) poderá não 

atender aos requisitos estabelecidos. Há dúvida entre ajustar a linha de trabalho ou ajustar as especificações.  

          

11. DIFICULDADES POR PARTE DA EQUIPE EXECUTORA EM DEFINIR E TRANSMITIR, PARA OS 

CLIENTES, COM CLAREZA A ABORDAGEM DE CONDUÇÃO DO PROJETO: Existência de dificuldades 

na proposição da metodologia, técnicas, ferramentas e critérios de acompanhamento e controle (sistemática) 

que serão aplicadas pela equipe executora ao projeto. 

          

12. DESINTERESSE PELO PROJETO POR PARTE DA EQUIPE EXECUTORA: O escopo do projeto é 

percebido como pouco atraente, gerando desprestígio e baixo engajamento.  

          

13. INTERESSES CONFLITANTES ENTRE OS MEMBROS DA EQUIPE: Existem questões pessoais 

(aspirações, ambições, falta de transparência, alianças informais, agenda oculta, etc.) de alguns membros que 

extrapolam os objetivos do projeto e podem trazer prejuízos aos resultados esperados. 

          

14.  POUCO OU INEXISTÊNCIA DE PATROCÍNIO AO PROJETO POR PARTE DOS GERENTES DA 

EQUIPE EXECUTORA: Trata-se de uma iniciativa “down-top”, onde a equipe executora acredita mais no 

projeto do que seus superiores imediatos. 

          

15. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS CRÍTICOS PARA SUPORTE AO PROJETO: Falta ou 

inadequação da infraestrutura, instalações, espaço de trabalho, equipamentos e serviços de apoio, entre outros. 

          

16. EXCESSO DE PROJETOS NO PORTFÓLIO DA EQUIPE EXECUTORA: Existência de muitos projetos 

no portfólio da equipe executora podendo gerar perda de foco, disputa por recursos críticos e baixa capacidade 

de realização. 

          

17. NECESSIDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE PARTE DO ESCOPO: Existência de necessidade de 

terceirizar alguns processos e atividades sob responsabilidade da equipe executora, podendo gerar falta de 

controle desses processos com relação à qualidade intrínseca, prazos e custos. 

          

18. INCOMPATIBILIDADE DO GERENTE DE PROJETO COM OS MEMBROS DA EQUIPE 

EXECUTORA: Dificuldades de relacionamento e/ou perfil entre o líder e a equipe executora, gerando conflitos 

de interesse, baixa sinergia dentro do projeto. 

          

19.  INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS MEMBROS DA EQUIPE : Dificuldades de relacionamento e/ou 

perfil entre os executantes, gerando conflitos de interesse, baixa sinergia e cooperação dentro do projeto. 

          

20. INCOMPATIBILIDADE DOS MEMBROS DA EQUIPE, COM OS CLIENTES ENVOLVIDOS: 

Dificuldades de relacionamento e/ou perfil entre as equipes, gerando conflitos de interesse e baixa sinergia e 

cooperação com o cliente. 
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EM SUA OPINIÃO, COM QUE FREQUENCIA ESTES FATORES OCORREM EM UM PROJETO?  
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21.   INCERTEZAS COM RELAÇÃO À PERMANÊNCIA DO PATROCINADOR ATUAL: risco da saída 

do patrocinador-chave, podendo gerar instabilidade no patrocínio, mudanças radicais no escopo e 

descontinuidade do projeto. 

          

22.   AMBIENTE ORGANIZACIONAL DO CLIENTE APRESENTA INCERTEZAS: cenário interno 

desfavorável podendo gerar instabilidade na condução do projeto (reestruturações, iniciativas simultâneas, 

indisponibilidades, substituições, ausências, descontinuidades, etc.). 

          

23.   INCERTEZAS NO AMBIENTE DE NEGÓCIO DO CLIENTE: riscos empresariais associados às 

expectativas de partes interessadas (stakeholders), como novos entrantes, mudanças na legislação, entre 

outros. 

          

24.   RESISTÊNCIA À MUDANÇA POR PARTE DOS CLIENTES-CHAVE: A percepção sobre a relação 

custo x benefício não está clara. As pessoas envolvidas sentem dificuldade em abandonar seus conceitos, 

referenciais e práticas atuais. Por isso, elas não reconhecem realmente todo o valor do projeto. 

          

25. FALTA DE ALINHAMENTO NO GRUPO PATROCINADOR: Individualmente, os membros do grupo 

patrocinador (sponsor) demonstram interesse pelo projeto, mas existem dúvidas quanto à importância, 

conveniência ou necessidade do projeto, gerando baixo patrocínio e engajamento de alguns membros. 

          

26.  DEMANDAS POR FLEXIBILIDADE E CUSTOMIZAÇÃO FUTURAS: O grupo patrocinador, 

expressa sua preocupação e expectativa em relação às possíveis mudanças extemporâneas no projeto, uma 

vez que não há clareza e consenso em relação ao escopo e entregáveis do projeto. 

          

27.    FUTURAS FRUSTRAÇÕES NO GRUPO PATROCINADOR: Muitos dos membros do grupo 

patrocinador podem dar pouca atenção aos detalhes críticos do projeto e acabam não compreendendo as 

implicações da solução proposta, podendo ser surpreendidos tardiamente e ficarem decepcionados.  

          

28. DESINTERESSE DO CLIENTE POR NÃO TER SUAS OPINIÕES ACEITAS: os clientes mostram-se 

descontentes pelo fato de que nem todas as suas expectativas e recomendações foram incorporadas ao escopo 

e metodologia prevista no projeto. Muitas demandas que eles geram conflitam entre si e algumas podem 

requerer soluções sofisticadas, que talvez não sejam viáveis (técnico, econômico e legal). 

          

29. FUNCIONALIDADES INESPERADAS ENCONTRADAS: No final da fase de design, descobre-se que a 

solução escolhida oferece oportunidades, geradoras de valor, que não haviam sido planejadas. A decisão por 

aproveitar essas oportunidades poderá colocar em risco os requisitos originalmente definidos. 

          

30. PRAZOS INEXEQUÍVEIS IMPOSTOS PELO CLIENTE: Existência de prazos exíguos impostos pelo 

grupo patrocinador ou clientes-chave, sem espaço para negociação, podendo gerar aumento excessivo de 

custos, redução inadequada de escopo e supressão de etapas críticas do projeto. 

          

31. INPUTS INADEQUADOS DOS CLIENTES: Patrocinador e/ou clientes-chave participam de testes e 

pilotos, porém, seus feedbacks são de baixa qualidade, o que pode afetar a escolha solução proposta. 

 

 

       

32. DIFICULDADE DE INTEGRAÇÃO DO PROJETO COM OS PROCESSOS EXISTENTES: existência 

de incompatibilidades com outros sistemas, processos e práticas já existentes podendo  requerer ajustes, 

customizações e consequentes impactos nos prazos e custos envolvidos. 

          

33. PARTICIPAÇÃO DE PONTOS FOCAIS INADEQUADOS: os requisitos e especificações são postos em 

dúvida porque os representantes indicados pelos clientes demonstram pouco ou nenhum conhecimento das 

informações críticas necessárias à definição do escopo e resultados esperados. 

          

34. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTA RISCOS SIGNIFICATIVOS: As cláusulas contratuais 

transferem todos os riscos para a equipe executora e estabelece multas arriscadas, que podem se concretizar 

em função das incertezas percebidas no projeto. 

          

35.  DEMANDA EXCESSIVA POR ACOMPANHAMENTO E CONTROLE: Grupo patrocinador e/ou 

clientes-chave podem gerar demandas excessivas por apresentações sobre a evolução do projeto, 

desdobramento das análises críticas e acompanhamento de indicadores, podendo gerar perda de foco e 

energia da equipe.  

          

36. FALTA DE SENSIBILIZAÇÃO DOS CLIENTES-CHAVE E OUTROS USUÁRIOS DO PROJETO: Os 

clientes-chave e outros usuários envolvidos podem não ser adequadamente sensibilizados, de forma a 

colaborar e facilitar a condução das etapas do projeto, fazendo que a implantação seja mais onerosa do que 

a prevista. 

          

37. AUSÊNCIA DA PERCEPÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE NO PROJETO: As responsabilidades e 

autoridades para realização do projeto não estão claras na fase de identificação da necessidade, por fim o 

cliente-chave acaba por não identificar sua co-responsabilidade nos resultados das etapas do projeto, tendo a 

percepção de que os resultados estão atrelados somente a equipe executora do projeto. 

          

38. ORÇAMENTO DISPONÍVEL INSUFICIENTE: Falta de recursos críticos para a execução do projeto 

por restrições orçamentárias impostas pelo patrocinador (sponsor). 

          

39.  EXCESSO DE PROJETOS NO PORTFÓLIO DO CLIENTE: existência de muitos projetos no portfólio 

do cliente, podendo gerar perda de foco, disputa por recursos críticos, falta de acompanhamento e controle, 

lacunas na correção de rumos e baixo patrocínio.  

          

40.    APOIO INSUFICIENTE DOS CLIENTES-CHAVE: Equipes de clientes-chave e/ou especialistas que 

deveriam trabalhar em conjunto com a equipe executora para apoiar a implantação do projeto, não estão 

disponíveis quando necessário, podendo gerar impactos nas etapas vinculadas a este tipo de recurso.  
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APÊNDICE B – ANÁLISE DOS ESPECIALISTAS 

 

Especialista  Área de Atuação Tempo de Empresa 

E1 SMS 

Aponta a sobrecarga de alguns especialistas das equipes 

executoras. Em sua opinião algumas disciplinas como 

SMS e outras mais técnicas, muitas vezes não dispõem 

de especialistas em número suficiente para atender ao 

conjunto de projetos existentes. Esta condição gera uma 

sobrecarga nos especialistas disponíveis e impacta os 

prazos negociados. 

E2 Recursos Humanos 

Destacou que o problema afeta pessoas em diferentes 

aspectos. Colaboradores mais antigos, apesar de 

experientes e conhecedores das lições aprendidas, 

podem ter maior dificuldade com o uso de novas 

tecnologias. Por outro lado, colaboradores mais jovens, 

podem estar familiarizados com novas tecnologias, mas 

não possuem o repertório conquistado pelos 

colaboradores mais experientes. 

E3 Planejamento 

Destacou que este problema estaria bem presente em 

projetos para atender requisitos regulamentares. Em sua 

opinião muitos projetos existem para atender às 

demandas de conformidade legal, onde os prazos são 

apresentados sem qualquer possibilidade de negociação. 

E5 Contratação de Bens e Serviços 

Destacou que este problema afeta particularmente a área 

de contratação. Segundo este especialista, se o 

demandante do projeto não participar de forma efetiva 

na definição de requisitos de entrada e saída, a 

contratação poderá gerar uma série de impactos, devido 

à existência de não conformidades na compra e entrega 

dos produtos e serviços a serem adquiridos. 

E9 
Gerenciamento Integrado de 

Operações 

Destacou que este fator pode surgir em projetos de curta 

duração, onde os prazos exíguos podem abreviar etapas 

onde as atribuições e responsabilidades seriam melhor 

definidas. Estas situações podem gerar sobrecarga entre 

os membros da equipe, provocando um possível 

descumprimento de tarefas e prazos. 
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Especialista Área de Atuação Tempo de Empresa 

E10 Produção 

Destacou que os projetos de maior duração correm mais 

risco de sofrerem com os fatores relacionados à 

indisponibilidade do cliente. Quanto maior o período de 

execução do projeto, maiores são as chances de surgir 

outras iniciativas ou até mesmo problemas operacionais 

que irão disputar a atenção e o tempo dos gestores 

envolvidos.  

E11 Projetos 

Destacou que estes fatores de fato podem contribuir para o 

desinteresse dos clientes em determinadas etapas do projeto 

ou até mesmo do projeto como um todo.  A ausência de 

apoio pode inclusive não ser percebida pelos clientes-chave 

e até pela equipe executora. A própria dinâmica do projeto 

pode ocultar algumas sutilezas relacionadas ao apoio 

declarado e o efetivamente oferecido. 

Destacou ainda que na visão de que em alguns projetos, a 

janela de oportunidade é tão pequena que o tempo dedicado 

à identificação completa e exaustiva do real escopo do 

projeto é insuficiente, prejudicando etapas críticas do 

projeto.  

E12 Construção e Montagem 

Destacou que o acompanhamento e controle seria uma 

oportunidade e ao mesmo tempo uma ameaça. No caso dos 

projetos relacionados à execução de paradas de produção 

ou atendimento às demandas regulamentadoras, a pressão 

por relatórios de acompanhamento e controle é bem 

intensa. Por serem temas de grande sensibilidade para os 

resultados do negócio, a equipe executora acaba por 

dispender esforços significativos na geração deste tipo de 

informação. Em muitos casos, existem estruturas dedicadas 

apenas para este tipo de atividade. 

E18 
Comunicação e Segurança da 

Informação 

Destacou que a ausência de uma estratégia de comunicação 

adequada pode comprometer os resultados do projeto, uma 

vez que o engajamento dos clientes-chave pode não 

acontecer da forma esperada. 
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APÊNDICE C – FREQUÊNCIAS E PORCENTAGENS 

 

As Tabelas de C.1 a C.40 apresentam as frequências e porcentagens observadas para cada 

variável utilizando o banco de dados com a retirada das categorias de resposta “não apto a 

responder” e “nunca aconteceu comigo”.  

 

Tabela C.1 – Frequências e porcentagens para 

Q1 N % 

Pouco Frequentemente 38 16,89 

Frequentemente 119 52,89 

Muito Frequentemente 68 30,22 

 
Tabela C.2 – Frequências e porcentagens para 

Q2 N % 

Pouco Frequentemente 56 24,89 

Frequentemente 108 48,00 

Muito Frequentemente 61 27,11 

 

Tabela C.3 – Frequências e porcentagens para 

Q3 N % 

Pouco Frequentemente 31 13,78 

Frequentemente 103 45,78 

Muito Frequentemente 91 40,44 

 

Tabela C.4 – Frequências e porcentagens para 

Q4 N % 

Pouco Frequentemente 44 19,56 

Frequentemente 122 54,22 

Muito Frequentemente 59 26,22 

 

Tabela C.5 – Frequências e porcentagens para 

Q5 N % 

Pouco Frequentemente 48 21,33 

Frequentemente 113 50,22 

Muito Frequentemente 64 28,44 
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Tabela C.6 – Frequências e porcentagens para 

Q6 N % 

Pouco Frequentemente 91 40,44 

Frequentemente 91 40,44 

Muito Frequentemente 43 19,11 

 

Tabela C.7 – Frequências e porcentagens para 

Q7 N % 

Pouco Frequentemente 76 33,78 

Frequentemente 89 39,56 

Muito Frequentemente 60 26,67 

 

Tabela C.8 – Frequências e porcentagens para 

Q8 N % 

Pouco Frequentemente 29 12,89 

Frequentemente 111 49,33 

Muito Frequentemente 85 37,78 

 

Tabela C.9 – Frequências e porcentagens para 

Q9 N % 

Pouco Frequentemente 13 5,78 

Frequentemente 73 32,44 

Muito Frequentemente 139 61,78 

 

Tabela C.10 – Frequências e porcentagens para 

Q10 N % 

Pouco Frequentemente 88 39,11 

Frequentemente 98 43,56 

Muito Frequentemente 39 17,33 

 

Tabela C.11 – Frequências e porcentagens para 

Q11 N % 

Pouco Frequentemente 75 33,33 

Frequentemente 117 52,00 

Muito Frequentemente 33 14,67 
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Tabela C.12 – Frequências e porcentagens para 

Q12 N % 

Pouco Frequentemente 128 56,89 

Frequentemente 68 30,22 

Muito Frequentemente 29 12,89 

 

Tabela C.13 – Frequências e porcentagens para 

Q13 N % 

Pouco Frequentemente 79 35,11 

Frequentemente 99 44,00 

Muito Frequentemente 47 20,89 

 

Tabela C.14 – Frequências e porcentagens para 

Q14 N % 

Pouco Frequentemente 72 32,00 

Frequentemente 86 38,22 

Muito Frequentemente 67 29,78 

 

Tabela C.15 – Frequências e porcentagens para 

Q15 N % 

Pouco Frequentemente 56 24,89 

Frequentemente 104 46,22 

Muito Frequentemente 65 28,89 

 

Tabela C.16 – Frequências e porcentagens para 

Q16 N % 

Pouco Frequentemente 27 12,00 

Frequentemente 91 40,44 

Muito Frequentemente 107 47,56 

 

Tabela C.17 – Frequências e porcentagens para 

Q17 N % 

Pouco Frequentemente 60 26,67 

Frequentemente 90 40,00 

Muito Frequentemente 75 33,33 
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Tabela C.18 – Frequências e porcentagens para 

Q18 N % 

Pouco Frequentemente 80 35,56 

Frequentemente 117 52,00 

Muito Frequentemente 28 12,44 

 

Tabela C.19 – Frequências e porcentagens para 

Q19 N % 

Pouco Frequentemente 79 35,11 

Frequentemente 116 51,56 

Muito Frequentemente 30 13,33 

 

Tabela C.20 – Frequências e porcentagens para 

Q20 N % 

Pouco Frequentemente 100 44,44 

Frequentemente 100 44,44 

Muito Frequentemente 25 11,11 

 

Tabela C.21 – Frequências e porcentagens para 

Q21 N % 

Pouco Frequentemente 83 36,89 

Frequentemente 102 45,33 

Muito Frequentemente 40 17,78 

 

Tabela C.22 – Frequências e porcentagens para 

Q22 N % 

Pouco Frequentemente 54 24,00 

Frequentemente 123 54,67 

Muito Frequentemente 48 21,33 

 

Tabela C.23 – Frequências e porcentagens para 

Q23 N % 

Pouco Frequentemente 75 33,33 

Frequentemente 113 50,22 

Muito Frequentemente 37 16,44 

 

 

 



81 

 

 

 

Tabela C.24 – Frequências e porcentagens para 

Q24 N % 

Pouco Frequentemente 29 12,89 

Frequentemente 109 48,44 

Muito Frequentemente 87 38,67 

 

Tabela C.25 – Frequências e porcentagens para 

Q25 N % 

Pouco Frequentemente 60 26,67 

Frequentemente 115 51,11 

Muito Frequentemente 50 22,22 

 

Tabela C.26 – Frequências e porcentagens para 

Q26 N % 

Pouco Frequentemente 46 20,44 

Frequentemente 116 51,56 

Muito Frequentemente 63 28,00 

 

Tabela C.27 – Frequências e porcentagens para 

Q27 N % 

Pouco Frequentemente 54 24,00 

Frequentemente 122 54,22 

Muito Frequentemente 49 21,78 

 

Tabela C.28 – Frequências e porcentagens para 

Q28 N % 

Pouco Frequentemente 84 37,33 

Frequentemente 100 44,44 

Muito Frequentemente 41 18,22 

 

Tabela C.29 – Frequências e porcentagens para 

Q29 N % 

Pouco Frequentemente 72 32,00 

Frequentemente 99 44,00 

Muito Frequentemente 54 24,00 
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Tabela C.30 – Frequências e porcentagens para 

Q30 N % 

Pouco Frequentemente 13 5,78 

Frequentemente 95 42,22 

Muito Frequentemente 117 52,00 

 

Tabela C.31 – Frequências e porcentagens para 

Q31 N % 

Pouco Frequentemente 31 13,78 

Frequentemente 125 55,56 

Muito Frequentemente 69 30,67 

 

Tabela C.32 – Frequências e porcentagens para 

Q32 N % 

Pouco Frequentemente 29 12,89 

Frequentemente 134 59,56 

Muito Frequentemente 62 27,56 

 

Tabela C.33 – Frequências e porcentagens para 

Q33 N % 

Pouco Frequentemente 42 18,67 

Frequentemente 125 55,56 

Muito Frequentemente 58 25,78 

 

Tabela C.34 – Frequências e porcentagens para 

Q34 N % 

Pouco Frequentemente 57 25,33 

Frequentemente 116 51,56 

Muito Frequentemente 52 23,11 

 

Tabela C.35 – Frequências e porcentagens para 

Q35 N % 

Pouco Frequentemente 49 21,78 

Frequentemente 88 39,11 

Muito Frequentemente 88 39,11 
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Tabela C.36 – Frequências e porcentagens para 

Q36 N % 

Pouco Frequentemente 48 21,33 

Frequentemente 132 58,67 

Muito Frequentemente 45 20,00 

 

Tabela C.37 – Frequências e porcentagens para 

Q37 N % 

Pouco Frequentemente 44 19,56 

Frequentemente 102 45,33 

Muito Frequentemente 79 35,11 

 

Tabela C.38 – Frequências e porcentagens para 

Q38 N % 

Pouco Frequentemente 72 32,00 

Frequentemente 90 40,00 

Muito Frequentemente 63 28,00 

 

Tabela C.39 – Frequências e porcentagens para 

Q39 N % 

Pouco Frequentemente 34 15,11 

Frequentemente 103 45,78 

Muito Frequentemente 88 39,11 

 

Tabela C.40 – Frequências e porcentagens para 

Q40 N % 

Pouco Frequentemente 44 19,56 

Frequentemente 113 50,22 

Muito Frequentemente 68 30,22 
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APÊNDICE D – PERSPECTIVA POR SENIORIDADE 

 

 

Figura D.1 – Q1: Todos os respondentes 

 

 

 

Figura D.2 – Q1: Júnior + Pleno 
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Figura D.3 – Q1: Sênior 

 

 

 

Figura D.4 – Q2: Todos os respondentes 
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Figura D.5 – Q2: Júnior + Pleno 

 

 

 

Figura D.6 – Q2: Sênior 
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Figura D.7 – Q3: Todos os respondentes 

 

 

 

Figura D.8 – Q3: Júnior + Pleno 
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Figura D.9 – Q3: Sênior 

 

 

 

Figura D.10 – Q4: Todos os respondentes 
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Figura D.11 – Q4: Júnior + Pleno 

 

 

 

Figura D.12 – Q4: Sênior 
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Figura D.13 – Q5: Todos os respondentes 

 

 

 

Figura D.14 – Q5: Júnior + Pleno 
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Figura D.15 – Q5: Sênior 

 

 

 

Figura D.16 – Q6: Todos os respondentes 
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Figura D.17 – Q6: Júnior + Pleno 

 

 

 

Figura D.18 – Q6: Sênior 
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Figura D.19 – Q7: Todos os respondentes 

 

 

 

Figura D.20 – Q7: Júnior + Pleno 
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Figura D.21 – Q7: Sênior 

 

 

 

Figura D.22 – Q8: Todos os respondentes 
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Figura D.23 – Q8: Júnior + Pleno 

 

 

 

Figura D.24 – Q8: Sênior 
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Figura D.25 – Q9: Todos os respondentes 

 

 

 

Figura D.26 – Q9: Júnior + Pleno 
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Figura D.27 – Q9: Sênior 

 

 

 

Figura D.28 – Q10: Todos os respondentes 
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Figura D.29 – Q10: Júnior + Pleno 

 

 

 

Figura D.30 – Q10: Sênior 
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Figura D.31 – Q11: Todos os respondentes 

 

 

 

Figura D.32 – Q11: Júnior + Pleno 
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Figura D.33 – Q11: Sênior 

 

 

 

Figura D.34 – Q12: Todos os respondentes 
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Figura D.35 – Q12: Júnior + Pleno 

 

 

 

Figura D.36 – Q12: Sênior 
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Figura D.37 – Q13: Todos os respondentes 

 

 

 

Figura D.38 – Q13: Júnior + Pleno 
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Figura D.39 – Q13: Sênior 

 

 

 

Figura D.40 – Q4: Todos os respondentes 
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Figura D.41 – Q14: Júnior + Pleno 

 

 

 

Figura D.42 – Q14: Sênior 
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Figura D.43 – Q15: Todos os respondentes 

 

 

 

Figura D.44 – Q15: Júnior + Pleno 
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Figura D.45 – Q15: Sênior 

 

 

 

Figura D.46 – Q16: Todos os respondentes 
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Figura D.47 – Q16: Júnior + Pleno 

 

 

 

Figura D.48 – Q16: Sênior 
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Figura D.49 – Q17: Todos os respondentes 

 

 

 

Figura D.50 – Q17: Júnior + Pleno 
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Figura D.51 – Q17: Sênior 

 

 

 

Figura D.52 – Q18: Todos os respondentes 
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Figura D.53 – Q18: Júnior + Pleno 

 

 

 

Figura D.54 – Q18: Sênior 
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Figura D.55 – Q19: Todos os respondentes 

 

 

 

Figura D.56 – Q19: Júnior + Pleno 
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Figura D.57 – Q19: Sênior 

 

 

 

Figura D.58– Q20: Todos os respondentes 
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Figura D.59 – Q20: Júnior + Pleno 

 

 

 

Figura D.60 – Q20: Sênior 
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Figura D.61 – Q21: Todos os respondentes 

 

 

 

Figura D.62 – Q21: Júnior + Pleno 
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Figura D.63 – Q21: Sênior 

 

 

 

Figura D.64 – Q22: Todos os respondentes 
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Figura D.65 – Q22: Júnior + Pleno 

 

 

 

Figura D.66 – Q22: Sênior 
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Figura D.67 – Q23: Todos os respondentes 

 

 

 

Figura D.68 – Q23: Júnior + Pleno 
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Figura D.69 – Q23: Sênior 

 

 

 

Figura D.70 – Q24: Todos os respondentes 
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Figura D.71 – Q24: Júnior + Pleno 

 

 

 

Figura D.72 – Q24: Sênior 
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Figura D.73 – Q25: Todos os respondentes 

 

 

 

Figura D.74 – Q25: Júnior + Pleno 
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Figura D.75 – Q25: Sênior 

 

 

 

Figura D.76 – Q26: Todos os respondentes 
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Figura D.77 – Q26: Júnior + Pleno 

 

 

 

Figura D.78 – Q26: Sênior 
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Figura D.79 – Q27: Todos os respondentes 

 

 

 

Figura D.80 – Q27: Júnior + Pleno 
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Figura D.81 – Q27: Sênior 

 

 

 

Figura D.82 – Q28: Todos os respondentes 
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Figura D.83 – Q28: Júnior + Pleno 

 

 

 

Figura D.84 – Q28: Sênior 

 

 



126 

 

 

 

Figura D.85 – Q29: Todos os respondentes 

 

 

 

Figura D.86 – Q29: Júnior + Pleno 
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Figura D.87 – Q29: Sênior 

 

 

 

Figura D.88 – Q30: Todos os respondentes 
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Figura D.90 – Q30: Júnior + Pleno 

 

 

 

Figura D.91 – Q30: Sênior 
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Figura D.91 – Q31: Todos os respondentes 

 

 

 

Figura D.92 – Q31: Júnior + Pleno 
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Figura D.93 – Q31: Sênior 

 

 

 

Figura D.94 – Q32: Todos os respondentes 
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Figura D.95 – Q32: Júnior + Pleno 

 

 

 

Figura D.96 – Q32: Sênior 
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Figura D.97 – Q33: Todos os respondentes 

 

 

 

Figura D.98 – Q33: Júnior + Pleno 
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Figura D.99 – Q33: Sênior 

 

 

 

Figura D.100 – Q34: Todos os respondentes 
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Figura D.101 – Q34: Júnior + Pleno 

 

 

 

Figura D.102 – Q34: Sênior 
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Figura D.103 – Q35: Todos os respondentes 

 

 

 

Figura D.104 – Q35: Júnior + Pleno 
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Figura D.105 – Q35: Sênior 

 

 

 

Figura D.106 – Q36: Todos os respondentes 
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Figura D.107 – Q36: Júnior + Pleno 

 

 

 

Figura D.108 – Q36: Sênior 
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Figura D.109 – Q37: Todos os respondentes 

 

 

 

Figura D.110 – Q38: Júnior + Pleno 
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Figura D.111 – Q37: Sênior 

 

 

 

Figura D.112 – Q38: Todos os respondentes 
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Figura D.113 – Q38: Júnior + Pleno 

 

 

 

Figura D.114 – Q38: Sênior 
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Figura D.115 – Q39: Todos os respondentes 

 

 

 

Figura D.116 – Q39: Júnior + Pleno 
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Figura D.117 – Q39: Sênior 

 

 

 

Figura D.118 – Q40: Todos os respondentes 
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Figura D.119 – Q40: Júnior + Pleno 

 

 

 

Figura D.120 – Q40: Sênior 
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APENDICE E – SENIORES COM MESTRADO E DOUTORADO (GRUPO 

CRÍTICO) 

 

Figura E.1 – Q1: ambiente organizacional da equipe executora apresenta incertezas 

 

 

 

Figura E.2 – Q2: Incertezas sobre as regras e cultura organizacional do cliente 
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Figura E.3 – Q3: equipe executora inexperiente na implantação do projeto requerido 

 

 

 

Figura E.4 – Q4: lacunas no nivelamento conceitual da equipe executora  
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Figura E.5 – Q5: falha ou ausência de competências críticas da equipe executora 

 

 

 

Figura E.6 – Q6: pouco ou nenhum domínio das ferramentas requeridas pelo cliente 
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Figura E.7 – Q7: polarização dos membros da equipe executora 

 

 

 

Figura E.8 – Q8: falha na distribuição de atribuições e responsabilidades 
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Figura E.9 – Q9: excessiva pressão de tempo na avaliação preliminar do projeto 

 

 

 

Figura E.10 – Q10: a equipe executora tem uma opinião contrária a proposta de condução do projeto 

 

 



149 

 

 

 

Figura E.11 – Q11: dificuldades por parte da equipe executora em definir e transmitir, para os clientes, com 

clareza a abordagem de condução do projeto 

 

 

 

Figura E.12 – Q12: desinteresse pelo projeto por parte da equipe executora 
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Figura E.13 – Q13: interesses conflitantes entre os membros da equipe 

 

 

 

Figura E.14 – Q14: pouco ou inexistência de patrocínio ao projeto por parte dos gerentes da equipe executora 
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Figura E.15 – Q15: indisponibilidade de recursos críticos para suporte ao projeto 

 

 

 

Figura E.16 – Q16: excesso de projetos no portfólio da equipe executora 
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Figura E.17 – Q17: necessidade de terceirização de parte do escopo 

 

 

 

Figura E.18 – Q18: incompatibilidade do gerente de projeto com os membros da equipe executora 
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Figura E.19 – Q19: incompatibilidade entre os membros da equipe 

 

 

 

Figura E.20 – Q20: incompatibilidade dos membros da equipe, com os clientes envolvidos 
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Figura E.21 – Q21: incertezas com relação à permanência do patrocinador atual 

 

 

 

Figura E.22 – Q22: ambiente organizacional do cliente apresenta incertezas 
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Figura E.23 – Q23: incertezas no ambiente de negócio do cliente 

 

 

 

Figura E.24 – Q24: resistência à mudança por parte dos clientes-chave 
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Figura E.25 – Q25: falta de alinhamento no grupo patrocinador 

 

 

 

Figura E.26 – Q26: demandas por flexibilidade e customização futuras 
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Figura E.27 – Q27: futuras frustrações no grupo patrocinador 

 

 

 

Figura E.28 – Q28: desinteresse do cliente por não ter suas opiniões aceitas 
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Figura E.29 – Q29: funcionalidades inesperadas encontradas 

 

 

 

Figura E.30 – Q30: prazos inexequíveis impostos pelo cliente 
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Figura E.31 – Q31: inputs inadequados dos clientes 

 

 

 

Figura E.32 – Q32: dificuldade de integração do projeto com os processos existentes 
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Figura E.33 – Q33: participação de pontos focais inadequados 

 

 

 

Figura E.34 – Q34: instrumento contratual apresenta riscos significativos 
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Figura E.35 – Q35: demanda excessiva por acompanhamento e controle 

 

 

 

Figura E.156 – Q36: falta de sensibilização dos clientes-chave e outros usuários do projeto 
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Figura E.37 – Q37: ausência da percepção de co-responsabilidade no projeto 

 

 

 

Figura E.38 – Q38: orçamento disponível insuficiente 
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Figura E.39 – Q39: excesso de projetos no portfólio do cliente 

 

 

 

Figura E.40 – Q40: apoio insuficiente dos clientes-chave 
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APÊNDICE F – PERSPECTIVA POR FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

Figura F.1 – Q1: ambiente organizacional da equipe executora apresenta incertezas 

 

 

Figura F.2 – Q2: Incertezas sobre as regras e cultura organizacional do cliente 
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Figura F.3 – Q3: equipe executora inexperiente na implantação do projeto requerido 

 

 

Figura F.4 – Q4: lacunas no nivelamento conceitual da equipe executora 
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Figura F.5 – Q5: falha ou ausência de competências críticas da equipe executora 

 

 

 

Figura F.6 – Q6: pouco ou nenhum domínio das ferramentas requeridas pelo cliente 
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Figura F.7 – Q7: polarização dos membros da equipe executora 

 

 

 

Figura F.8 – Q8: falha na distribuição de atribuições e responsabilidades 
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Figura F.9 – Q9: excessiva pressão de tempo na avaliação preliminar do projeto 

 

 

 

Figura F.10 – Q10: a equipe executora tem uma opinião contrária a proposta de condução do projeto 
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Figura F.11 – Q11: dificuldades por parte da equipe executora em definir e transmitir, para os clientes, com 

clareza a abordagem de condução do projeto 

 

 

 

Figura F.12 – Q12: desinteresse pelo projeto por parte da equipe executora 
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Figura F.13 – Q13: interesses conflitantes entre os membros da equipe 

 

 

 

Figura F.14 – Q14: pouco ou inexistência de patrocínio ao projeto por parte dos gerentes da equipe executora 

 

 



171 

 

 

 

Figura F.15 – Q15: indisponibilidade de recursos críticos para suporte ao projeto 

 

 

 

Figura F.16 – Q16: excesso de projetos no portfólio da equipe executora 
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Figura F.17 – Q17: necessidade de terceirização de parte do escopo 

 

 

 

Figura F.18 – Q18: incompatibilidade do gerente de projeto com os membros da equipe executora 
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Figura F.19 – Q19: incompatibilidade entre os membros da equipe 

 

 

 

Figura F.20 – Q20: incompatibilidade dos membros da equipe, com os clientes envolvidos 
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Figura F.21 – Q21: incertezas com relação à permanência do patrocinador atual 

 

 

 

Figura F.22 – Q22: ambiente organizacional do cliente apresenta incertezas 
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Figura F.23 – Q23: incertezas no ambiente de negócio do cliente 

 

 

 

Figura F.24 – Q24: resistência à mudança por parte dos clientes-chave 
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Figura F.25 – Q25: falta de alinhamento no grupo patrocinador 

 

 

 

Figura F.26 – Q26: demandas por flexibilidade e customização futuras 
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Figura F.27 – Q27: futuras frustrações no grupo patrocinador 

 

 

 

Figura F.28 – Q28: desinteresse do cliente por não ter suas opiniões aceitas 
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Figura F.29 – Q29: funcionalidades inesperadas encontradas 

 

 

 

Figura F.30 – Q30: prazos inexequíveis impostos pelo cliente 
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Figura F.31 – Q31: inputs inadequados dos clientes 

 

 

 

Figura F.32 – Q32: dificuldade de integração do projeto com os processos existentes 
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Figura F.33 – Q33: participação de pontos focais inadequados 

 

 

 

Figura F.34 – Q34: instrumento contratual apresenta riscos significativos 
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Figura F.35 – Q35: demanda excessiva por acompanhamento e controle 

 

 

 

Figura F.36 – Q36: falta de sensibilização dos clientes-chave e outros usuários do projeto 
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Figura F.37 – Q37: ausência da percepção de co-responsabilidade no projeto 

 

 

 

Figura F.38 – Q38: orçamento disponível insuficiente 
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Figura F.39 – Q39: excesso de projetos no portfólio do cliente 

 

 

 

Figura F.40 – Q40: apoio insuficiente dos clientes-chave 
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APÊNDICE G – MÉDIAS E MODAS 

 

Diferenças entre grupos de respondentes (JÚNIOR+PLENO/SÊNIOR) 

 

Figura G.1 – Média por pergunta: Júnior + Pleno 

 

 

 

Figura G.2 – Média por pergunta: Sênior 
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Figura G.3 – Média por pergunta: todos os respondentes 

 

 

 

Figura G.4 – Diferença entre as médias entre Júnior+Pleno e Sênior (módulo) 

 

 

Figura G.5 – Moda por pergunta: júnior + pleno 
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Figura G.6 – Moda por pergunta: sênior 

 

 

 

Figura G.7 – Média por pergunta: todos os respondentes 

 

 

 

Figura G.8 – Diferença das modas entre Júnior+Pleno e Sênior (módulo) 
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APÊNDICE H – MÉDIAS E MODAS - SENIORES COM MESTRADO E 

DOUTORADO (GRUPO CRÍTICO) 

 

Figura H.1 – Média por pergunta: grupo crítico 

 

 

 

Figura H.2 – Moda por pergunta: grupo crítico 

 

 

 

Figura H.3 – Mediana por pergunta: grupo crítico 
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