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RESUMO 

 

A presente pesquisa aborda os efeitos da aplicação das práticas em gerenciamento de projetos 

associadas às tipologias de cultura organizacional desenvolvidas por Charles Handy, realizada 

por meio de uma pesquisa com gerentes de projetos no Brasil. A metodologia utilizada quanto 

à natureza é básica de observação, com objetivo descritivo feito por meio de uma abordagem 

dos dados de forma qualitativa e uma pesquisa enviada por meio eletrônico. O estudo 

restringe-se à orientação da revisão da literatura, na academia, da escola pragmática 

estadunidense de cultura organizacional, e às práticas de gerenciamento de projetos mais 

utilizadas no Brasil pelos gerentes de projetos. Este estudo apresenta como resultado, em 

quase todas as culturas, uma tendência a concentração da utilização da prática em 

gerenciamento de projeto do PMBOK, pela padronização e certificação – demandadas pelos 

clientes dos projetos – ao que esta prática representa no mercado brasileiro, apesar de existir 

uma forte tendência e percepção de utilização das práticas em gerenciamento de projetos que 

mais se assemelham às tipologias observadas, e associadas no estudo desta pesquisa.  

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos, Cultura Organizacional, Charles Handy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research address the application of practices in managing projects related to 

organizational culture typologies developed by Charles Handy, conducted through a survey of 

project managers in Brazil. The methodology of the nature is basic observation, with 

descriptive goal done through an approach of data quanlitatively and a survey sent 

electronically. The study is restricted to the orientation of the literature review, the academia, 

the American pragmatic school of organizational culture, and the project management 

practices commonly used in Brazil by project managers. This study presents as a result, in 

almost all cultures, a tendency to concentration using the practice PMBOK project 

management, the standardization and certification - demanded by customers' projects - to this 

practice is the Brazilian market, although there are a strong trend and perceived use of project 

management practices that more closely resemble those observed types, and associated in this 

research study. 

 

Keywords: Project Management. Organizational Culture.Charles Handy.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O gerenciamento de projetos é uma prática em que as empresas investem no intuito 

de obter melhor opção estratégica para o desenvolvimento de sua atividade fim e a otimização 

de suas atividades meio; este, aplica-se tanto na qualidade objetiva quanto subjetiva de uma 

empresa. 

A necessidade de identificar a cultura organizacional de um locus aonde se realiza 

um projeto é crucial para que se obtenha uma boa gerência da melhor prática do 

gerenciamento de projeto escolhido para condução do mesmo, pois o sucesso da gestão do 

conhecimento em projetos depende, principalmente, da cultura da empresa (CASTRO e 

FARIAS FILHO, 2013). 

A cultura organizacional que existe no ambiente em que se pretende realizar um 

projeto determina seu desenvolvimento ou seu término, pois o comportamental do ser 

humano, de forma individual ou em seu relacionamento com o grupo, pode definir as 

diretrizes de um projeto. 

Existem diversas práticas de gerenciamento de projetos, entretanto, no Brasil há uma 

concentração no uso de práticas em gerenciamento de projetos mais utilizadas no âmbito do 

mercado estadunidense, no intuito de otimizar o processo de execução dos projetos a fim de 

conciliar as atividades e os integrantes das equipes a focarem nos resultados como na matriz 

transnacional. 

Considerando que a cultura organizacional influencia na condução dos trabalhos de 

um projeto desenvolvido na empresa, e ainda que a comunicação é uma das ferramentas 

utilizadas pela disseminação das culturas organizacionais, é importante associar a melhor 

prática de gerenciamento de projetos à cultura organizacional existente, pois, conforme 

amplamente divulgado pelo Project Management Institute (PMI)1 em todas suas pesquisas 

divulgadas no Brasil, ainda persiste a falha na comunicação como a dificuldade mais 

impactante no detrimento dos projetos realizados nas empresas brasileiras. Em termos 

mundiais, quanto a falha no gerenciamento de projetos, os entrevistados pelo PMSURVEY-

BRASIL em 2014 informaram que 58,4% das razões de falhas na implantação dos escritórios 

                                                           
1 As pesquisas referentes ao Brasil em 2014 ainda estão em fase de coleta e tratamento de dados, têm-se somente 

apresentados neste estudo os dados mundiais. 
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de projetos se deve à resistência e questões culturais não administradas apropriadamente na 

empresa. 

Logo, espera-se que a identificação das práticas em gerenciamento de projetos  mais 

aderentes à cultura organizacional, considerando a forma de execução destas práticas, possa 

contribuir para melhor entendimento sobre o desenvolvimento de projetos nas organizações. 

 

1.1 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

A cultura organizacional influencia na execução das atividades fim e atividades meio 

das empresas de forma a levá-las ao sucesso ou fracasso, na execução de projetos.  

O gerenciamento de projetos conduz à execução do projeto de forma padronizada, e 

a prática adotada pela empresa para condução deste é uma tentativa de organizá-lo em sua 

execução de forma a se obter sucesso.  

Por outro lado se a cultura organizacional – que é também a forma pela qual as 

pessoas se comportam e se comunicam nas empresas – não é identificada e trabalhada de 

forma a evitar que seu lado negativo sobressaia nas necessidades quotidianas, fatalmente, o 

projeto a ser executado sofrerá dificuldade, o que é causado pelas vicissitudes dos 

comportamentos típicos das culturas, principalmente pela estruturação da comunicação intra e 

inter equipes. 

Este fato implica na necessidade de revisão e atualização dos critérios de adequação 

das práticas de gerenciamento de projetos a culturas organizacionais que mais se alinhem ao 

tipo pelo qual a empresa conduz suas atividades e assim seus projetos. 

Neste sentido, faz-se necessária a realização de um levantamento de como as 

empresas têm conduzido seus projetos, quais as práticas de gerenciamento de projetos mais 

aplicadas, e se há ou não sucesso na execução destes, restringindo-se a análise da academia 

quanto a cultura organizacional, à escola estadunidense pragmática com núcleo duro no autor 

Charles Handy (2003). Apesar da existência de vários autores que trabalham na linha de 

cultura organizacional pragmática, Charles Handy (2003) identifica de forma prática quatro 

tipos de culturas organizacionais facilmente encontradas nas empresas - podendo ser um tipo 
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mais dominante que os outros, destacando-se e generalizando a cultura da empresa, por 

exemplo. 

O entendimento e desenvolvimento do estudo é realizado entre culturas 

organizacionais e o gerenciamento de projetos é levantado por meio de pesquisa realizada e 

enviada aos respondentes em meio eletrônico e tal questionamento do estudo cabe ser 

respondido no contexto desta pesquisa. 

 

1.2 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Neste contexto, surgem as seguintes questões: 

a)  Quais são as melhores práticas em gerenciamento de projetos que melhor se 

enquadram nas culturas organizacionais de Charles Handy? 

b)  Que percepções podem ser identificadas a partir dos gerentes de projetos sobre 

as tipologias de cultura organizacional propostas por Charles Handy? 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Para compreender a situação-problema da pesquisa, os objetivos gerais e específicos 

serão detalhados a seguir: 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar o alinhamento e aplicação das melhores 

práticas de gerenciamento de projetos com as tipologias de culturas organizacionais 

identificadas no estudo do autor Charles Handy (2003). 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

a)  Conhecer as práticas de gerenciamento de projetos utilizadas usualmente nas 

culturas organizacionais identificadas; 

b)  Identificar as práticas de gerenciamento de projetos, em que melhor se 

adequam as culturas organizacionais,com base no comportamento 

dimensional dos elementos estudados. 

O alcance destes objetivos é materializado pela proposta de análise da pesquisa 

realizada por meio eletrônico e caracterizações encontradas atualmente no mercado 

corporativo. 

 

1.4 SÍNTESE DAS ETAPAS DA PESQUISA 

 

Este trabalho visa desenvolver um alinhamento prático entre o gerenciamento do 

projeto à cultura organizacional – segundo a tipologia de Charles Handy – existente na 

empresa, a fim de reduzir custos e tempo com dispersões de comunicação e otimização do 

projeto a ser realizado. 

Para o alcance dos objetivos serão efetuadas as seguintes etapas: 

a)  Revisão da literatura definindo o dimensional das quatro culturas 

organizacionais de Charles Handy; 

b)  Observação das melhores práticas em gerenciamento de projetos utilizadas no 

Brasil atualmente; 

c)  Efetivação da coleta de dados; e, 

d)  Análise das práticas em gerenciamento de projetos por meio de estatística 

descritiva. 
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1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está estruturado em 4 capítulos distribuídos da seguinte forma: 

1)  Capítulo 1 - Apresenta a introdução com a descrição do problema da pesquisa, 

suas questões, seus objetivos geral e específico, sua síntese no que se referem 

às etapas da pesquisa, sua delimitação e a estrutura do trabalho. 

2)  Capítulo 2 - Expõe a revisão da literatura e análise dos textos com base na 

bibliografia publicada em periódicos de âmbito nacional indexados nas bases 

CAPES, SciELO e em periódicos de contexto internacional nas bases Scopus 

e ISI Web of Science, com a finalidade de buscar fundamento teórico para 

elaboração do instrumento metodológico empregado na pesquisa, inserindo 

também a fundamentação teórica do tema abordado neste trabalho com os 

conceitos e definições sobre gerenciamento de projetos e cultura 

organizacional. 

3)  Capítulo 3 - Descreve a metodologia empregada destacando os critérios para a 

elaboração do questionário; as etapas da pesquisa; o objeto de estudo da 

pesquisa; a construção do instrumento de coleta de dados; a efetivação da 

coleta de dados junto aos usuários; o universo e amostra da pesquisa; a 

análise dos dados coletados; a análise dos resultados quanto ao grau de 

desempenho e grau de importância, finalizando com a análise do desempenho 

e importância. 

4)  Capítulo 4 - Relata a conclusão alinhada com os objetivos respondendo as 

questões de pesquisa por meio de questionário apresentado aos colaboradores 

que trabalham em gerenciamento de projetos, e a sugestão para trabalhos 

futuros. 

A estes capítulos, seguem-se as referências utilizadas no texto e o apêndice. 
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1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa delimita-se em relação a área geográfica do Brasil, com seus 

respondentes sendo gerentes de projetos com atuação em empresas de diversos segmentos 

econômicos. 

A rubrica de cultura organizacional restringe-se à academia em sua secção 

pragmática, disseminada pela escola estadunidense, pelo autor Charles Handy. 

Como este estudo restringe-se ao campo de gerenciamento de projetos no Brasil, o 

estudo desta pesquisa será restrito às práticas que são vultosamente utilizadas pelas 

organizações no mercado brasileiro: métodos ágeis com a disseminação do scrum na década 

de 2010 de forma intensificada, o PMBOK – que disseminou-se com a orientação das 

empresas estadunidenses em suas práticas de projetos –, o MPS.BR no intuito das empresas se 

adequarem aos requisitos governamentais para participarem das licitações de projetos em 

tecnologia do Governo Federal, além dos demais métodos ágeis utilizados para projetos em 

empresas de produção – como o Projects in Controlled Environments (PRINCE2) –, e o FEL 

– Front End Loading – utilizado pelas empresas brasileiras transnacionais em inúmeros 

projetos tais como Petrobrás, Vale e Samarco (QUERUBINA, 2013; MARQUES JUNIOR et 

al, 2011). 

Logo, restringe-se a observação da prática ITIL (Information Technology 

Infrastructure Library) – apesar de ser utilizada no mercado brasileiro pelas empresas – uma 

vez que esta prática possui generalismo de sequenciamento de suas atividades, sem utilização 

de ferramentas para condução do projeto, de forma pragmática, somente tendo-se 

padronização de documentações a cada etapa do projeto, que devem ser obrigatoriamente 

realizadas.  

Restringe-se também a observação em P2M – A guidebook for project and program 

management for enterprise innovation – por se tratar de gerenciamento de projetos conduzido 

no Japão com mercado restrito, pela Engineering Advancement Association of Japan (ENAA) 

pela tentativa de fazer deste guia uma resposta ao PMBOK, apesar de algumas empresas no 

Brasil adotarem-na em seus programas de melhoria contínua nos gerenciamento de seus 

projetos. Contudo, até mesmo com a criação do Kaikaku que é tido como um avanço do P2M 
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– também conhecido como “3K”: kakusin, kaihatsu, kaizen – a disseminação do PMBOK no 

Japão mantem-se (DROB e ZICHIL, 2013). 

Bem como não se observa a Norma ISO 21500:2012 porque seu núcleo duro está no 

PMBOK, portanto, é desconsiderada na busca metodológica. 

 

1.7 RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

 O presente estudo possui relevância para o desenvolvimento de novos conceitos e 

definições em sistemas de gestão, considerando que a própria academia relata a falha de 

alinhamento na abordagem humanística com a área de gerenciamento de projetos na literatura 

da área. 

 Reforça-se esta consideração supracitada, quando observam-se no mercado 

corporativo as práticas em gerenciamento de projetos, que se alinham com êxito às culturas 

organizacionais de definição pragmática, ou seja, culturas organizacionais de definição com 

identificação prática de seus elementos, por intermédio dos arquétipos observados em sua 

rotina comportamental. Neste sentido, para que a comunicação em gerenciamento de projetos 

exista de forma transparente e eficiente, a relevância da pesquisa reflete na investigação, 

anteriormente observada no mercado, quando executa seus projetos, considerando quais os 

pontos fortes e deficientes nas culturas organizacionais que levam ao fracasso ou sucesso no 

gerenciamento dos projetos praticados. 

 Ainda persevera-se com este estudo o auxílio e a promoção de melhorias nas gestões 

em projetos de forma que as certificações demandadas pelos clientes de projetos não sejam 

barreiras à evolução humanística na condução das diversas práticas existentes em 

gerenciamento de projetos, e as que eventualmente surgirão no futuro. 

 

 

 

 



23 

 

2 CULTURA ORGANIZACIONAL E GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Zago e Retour (2013) observam que a cultura organizacional e o comportamento nas 

organizações são fatores intimamente correlacionados e mutuamente determinantes e 

determinados, à medida que a cultura se consolida como uma resultante dos comportamentos 

dos atores organizacionais enquanto os conforma. Portanto, a cultura atua como filtro 

perceptivo que influencia as escolhas e comportamentos da organização, essa pode 

configurar-se como base de recurso organizacional que suportará ou não a competência 

demandada, por cada perfil cultural que, poderá ser um fator determinante para a competência 

organizacional como um recurso único e inimitável. 

Assim como para Naves e Coleta (2003), a cultura organizacional representa uma 

energia social que instiga os membros a agir, fornecendo significado e direção, e também um 

mecanismo de controle, aprovando informalmente ou proibindo comportamentos. Elementos 

como ritos, mitos, valores, crenças, pressupostos, normas, regras, símbolos e emoções são 

alguns dos componentes integrantes deste construto. 

Ferreira et al (2004) ressalta que as empresas possuem comportamento próprio, com 

seus subsistemas interdependentes em sua integração, com troca entre os elementos de seu 

nicho organizacional tais como por exemplo: clima, cultura, estrutura, sistemas 

administrativos. Desta forma, como as pessoas não são um processo exato - e o ambiente e o 

momento interferem na forma como as empresas são administradas - observa-se que as 

empresas não são administradas do mesmo modo que as outras. A observação de ação do 

elemento de cultura organizacional também encontra-se em Hofstede (1990) onde cultura é a 

programação coletiva da mente que distingue os membros de uma organização dos de outra, 

levando a administrações diferenciadas, projetos diferenciados e posições de mercado 

diferenciadas. 

Logo, Ferreira et al (2004) ao analisar a cultura organizacional, dentro do contexto 

de integração de economias de forma transnacional e da intensificação da competitividade, 

observa a permanência no mercado pela empresa ou não. Lacerda (2011) ressalta que a forma 

como as organizações lidam com as diferenças das culturas organizacionais por um lado 

podem gerar um fator de vantagem competitiva e por outro lado, inviabilizar operações 

diversas, o que se torna crucial na subsistência da organização atual que está ligada à adoção 
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de novos modelos de gestão que permitam a obtenção de resultados estratégicos que a levem a 

posições competitivas (ZANETI et al, 2014). 

Para tanto, a organização não pode ser considerada uma entidade autônoma, mas um 

sistema dialeticamente em relação com seu meio e os elementos que o compõem (PÀGES et 

al, 1987). Por isso, Freitas (2005) ressalta que o sucesso em que a cultura organizacional se 

propõe depende das respostas dos indivíduos em seu conjunto. Assim, o desenvolvimento de 

projetos nas organizações precisa de uma análise sob qual melhor prática pode ser utilizada 

com êxito, e a análise de cultura organizacional tem de ser voltada para o pragmatismo, uma 

vez que é pela prática de execução de projetos que se observam os êxitos e fracassos das 

melhores práticas aplicadas, inseridas no contexto das culturas organizacionais pré-existentes.  

Se o elemental de comunicação está presente na cultura organizacional, ele é 

extremamente necessário para o desenvolvimento de projetos, e ainda, nas habilidades dos 

profissionais que conduzem os projetos de forma a se obter êxito: ao se comparar as perguntas 

realizadas no PMSURVEY-Brasil desde 2009 até 20132, sobre habilidades que as 

organizações consideram deficientes nos seus profissionais de gerenciamento de projetos – 

Figura 1 –, e os problemas mais frequentes em projetos; a rubrica de comunicação somente 

fica em terceiro lugar no ano de 2010, para o levantamento de problemas mais frequentes em 

projetos – Figura 2. 

 

 

                                                           
2 Conforme informado anteriormente, as pesquisas referentes ao Brasil em 2014 ainda estão em fase de coleta e 

tratamento de dados, têm-se somente apresentados neste estudo os dados mundiais de 2014. 
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Figura 1 – Comunicação considerada habilidade deficiente nos profissionais de gerenciamento de projetos 

Fonte: PMSURVEY-Brasil (coletânea de 2009 a 2013) 

 

 

Figura 2 – Comunicação como problema mais frequente em projetos 

Fonte: Ibid 

 

Ainda na rubrica de comunicação, na Figura 3 observa-se a principal habilidade 

necessária e valorizada ao gerenciar projetos nas organizações ainda é a comunicação, ficando 

em segundo lugar somente nos anos de 2009 e 2010 atrás da rubrica liderança. 

Percentual de organizações que citaram os itens 

Percentual de organizações que citaram os itens 
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Figura 3 – Principais habilidades necessárias e valorizadas ao gerenciar projetos nas organizações 

Fonte: Ibid 

Com o avanço tecnológico e a transnacionalidade do gerenciamento de projetos, as 

diversas empresas informaram que de 2011 a 2013 - quando este item entrou no questionário - 

o canal de comunicação dos projetos mais utilizado é o e-mail, e a redução de conversas 

presenciais possui uma queda de 5,8 pontos percentuais de 2011 a 2013. Não houve citação de 

utilização de quaisquer canal de comunicação por meio de ferramentas e sistemas de 

gerenciamento de projetos no questionário, conforme observado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Canais de comunicação mais utilizados pelas equipes de projetos 

Fonte: Ibid 
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Logo, nesta contextualização, observa-se o elemento de comunicação construído nos 

arquétipos de cultura organizacional como uma rubrica que se associa também à comunicação 

como elemento constituinte em gerenciamento de projetos, inerente a prática de 

gerenciamento de projetos executada. Desta forma, observam-se na revisão da literatura a 

articulação da construção do pensamento deste estudo e a busca das rubricas cultura 

organizacional e gerenciamento de projetos, associadas ou não, de forma a elucidar se tal 

associação entre as rubricas – já existente no quotidiano do mercado corporativo – possui 

aderência na literatura da academia. 

 

2.1 BIBLIOMETRIA 

 

A pesquisa bibliométrica é estrutura para o ato da pesquisa acadêmica em revisões 

teóricas consistentes, possibilitando uma análise crítica dos trabalhos já publicados, 

identificando autores e trabalhos relevantes sobre o tema proposto pesquisado (PINTO, 2014). 

Com esta perspectiva, a revisão da literatura foi desenvolvida nesta pesquisa, com 

base em textos selecionados do portal CAPES em 15 de agosto de 2014. Em seguida, 

buscaram-se trabalhos por meio das bases Scientific Electronic Library Online – SciELO, 

Scopus e ISI Web of Science, em momentos diferentes, tanto para enriquecer a busca, quanto 

na espera de mais trabalhos publicados conforme as disposições das bases. Entretanto, com as 

aulas assistidas nas disciplinas do curso de Mestrado em Sistemas de Gestão, em alguns dos 

artigos apresentados pelos professores se mostraram eficientes no que compete a busca 

conciliatória pelo pragmatismo da pesquisa em gerenciamento de projetos com a cultura 

organizacional, ao que gerou também a busca por livros na área que realizassem o encontro 

destas rubricas supracitadas, atendendo à descrição do levantamento do material pesquisado e 

a análise deste material pesquisado.  
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2.1.1 Levantamento do material pesquisado na base CAPES 

 

Para este levantamento, utilizaram-se 4 palavras-chave, na caixa de busca da CAPES 

(http://www.periodicos.capes.gov.br/), em 15 de agosto de 2014, sem restrição quanto a 

região e considerando todo o período disponível na base à época da pesquisa, com o retorno 

de 199 artigos, ordenados por relevância, conforme apresentado no Quadro 1. 

Vale ressaltar que nesta data em que o levantamento foi realizado, inerente à posição 

das palavras utilizadas na busca, o retorno de artigos, ordenados por relevância, permaneceu 

em 199. 

Termos da pesquisa Número de registros de artigos encontrados 

Gerenciamento de Projetos e Cultura 

Organizacional 

199 

Cultura Organizacional e Gerenciamento de 

Projetos 

199 

Total 199 

Quadro 1 - Palavras-chave da pesquisa 

Fonte: CAPES (2014) 

Após a execução dessas buscas, foram analisados os resumos e títulos dos artigos, 

buscando selecionar um conjunto relevante ao tema da pesquisa, mesmo que a disposição dos 

artigos tenha sido já sob ordem de relevância. Os resultados obtidos com esta ação, foram o 

filtro de 4 artigos para a rubrica de gerenciamento de projetos, que possuíam alinhamento com 

a abordagem humanística, e 8 artigos para a rubrica de cultura organizacional, que possuíam 

alinhamento com a abordagem pragmática. Ainda testou-se o uso das rubricas “cultura 

organizacional e gerenciamento de projetos”, bem como “gerenciamento de projetos e cultura 

organizacional” perfazendo um encontro de 19 artigos, porém o filtro de relevância, quanto ao 

tema proposto neste estudo manteve-se conforme o Quadro 2. 
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Palavras-chave 
Número de artigos 

selecionados 

Gerenciamento de projetos 4 

Cultura organizacional 8 

Quadro 2 - Análise dos resumos e títulos de artigos 

Fonte: Ibid 

 

Como resultado desta ação foram selecionados 8 artigos convergentes com a análise 

a ser realizada na pesquisa deste documento, listados no Quadro 3. 

Autor(es) Lista de artigos selecionados para 

pesquisa 

Periódico 

Lacerda (2011) Cultura organizacional: sinergias e 

alergias entre Hofstede e 

Trompenaars 

Revista de Administração 

Pública 

Palácios et al (2013) Liderança em gestão de projetos:  

um estudo bibliométrico e 

bibliográfico para compreensão do 

campo de estudo 

Revista Ciências da 

Administração 

Patah e Carvalho (2012) Métodos de gestão de projetos e 

sucesso dos projetos: um estudo 

quantitativo do relacionamento 

entre estes conceitos 

Revista de Gestão e Projetos 

Rocha Neto, Jamil e 

Vasconcelos (2009) 

Cultural influences on adoption of 

project management: a qualitative 

study in consulting and it 

development companies 

Journal of Information 

Systems & Technology 

Management 

Russo et al (2012) Correlacionando tipos de cultura 

organizacional com estratégias de 

remuneração utilizando a tipologia 

de Charles Handy 

Revista Eletrônica de 

Administração 

 

Terribili Filho (2013) Os cinco problemas mais frequentes 

nos projetos das organizações 

Revista de Gestão e Projetos 
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Autor(es) Lista de artigos selecionados para 

pesquisa 

Periódico 

no Brasil: uma análise crítica 

Vertel et al (2013) Cultura organizacional: evolución 

en la medición 

Estudios gerenciales 

Vezzoni et al (2013) Identificação e análise de fatores 

críticos de sucesso em projetos 

Revista de Gestão e Projetos 

Quadro 3 - Lista de artigos selecionados para a pesquisa 

Fonte: Ibid 

 

2.1.2 Estatísticas dos artigos selecionados 

 

Na seleção dos 8 artigos foram encontrados 6 artigos em língua portuguesa, 1 em 

língua espanhola e 1 em língua inglesa. 

Quanto a distribuição por ano de publicação, observam-se nestes 8 artigos a 

cronologia desde 2009 até 2013, com 1 artigo em 2009, 1 artigo em 2011, 2 artigos em 2012 e 

4 artigos em 2013, conforme ilustrado no Quadro 4. Desta forma, observa-se que a abordagem 

humanística pragmática em gerenciamento de projetos, ou seja, a abordagem que contém 

considerações de ordem prática, realista e objetiva, ainda encontra-se com pouca discussão na 

literatura da academia, apesar de ser uma constante de reflexão na corrente principal na área 

de psicologia humana generalista. 

2009 2011 2012 2013 

01 01 02 04 

Quadro 4 - Distribuição por ano de publicação 

Fonte: Ibid 

 

A distribuição por autor observada confere um artigo a cada autor, identificando que 

não há uma predominância significativa de algum autor. 
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Quanto à distribuição por periódico, os artigos foram publicados em periódicos 

identificados com o International Standard Serial Number – ISSN, ou seja, Número 

Internacional Normalizado para Publicações Seriadas, e que segundo o Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia –IBICT – é o identificador aceito internacionalmente 

para individualizar o título de uma publicação seriada, tornando-o único e definitivo. Seu uso 

é definido pela norma técnica internacional da International Organization for 

Standardization–ISO – de número 3297, como mostrado a seguir no Quadro 5, e vale ressaltar 

que, quando não houve disponibilidade do ISSN do artigo, colocou-se na tabela os demais 

códigos de publicação existentes. 

Neste sentido, observa-se a predominância de publicações brasileiras face as 

internacionais quanto à aderência das rubricas “cultura organizacional” e “gerenciamento de 

projetos” em temas propostos nos artigos, principalmente na revista entitulada “Revista de 

Gestão e Projetos”. 

Periódico ISSN/ outros códigos Artigo(s) 

Estudios Gerenciales 0123-5923 01 

Journal of Information 

Systems & Technology 

Management 

1807-1775 01 

Revista Ciências da 

Administração 

ISSNe 2175-8077 

ISSN 1516-3865 
01 

Revista de Administração 

Pública 
0034-7612 01 

Revista de Gestão e Projetos e-ISSN: 2236-0972 03 

Revista Eletrônica de 

Administração 
1413-2311 01 

Quadro 5 – Distribuição por periódico 

Fonte: Ibid 
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2.1.3 Análise dos artigos selecionados em busca na base CAPES 

 

Analisaram-se os 08 artigos pelas rubricas de culturas organizacionais e 

gerenciamento de projetos, observando a abordagem dialética ou estruturalista, 

principalmente no que compete a integração ou separação das rubricas "gerenciamento de 

projetos", e das rubricas "cultura organizacional" e "gerenciamento de projetos e cultura 

organizacional" no plano de análise dos objetivos e métodos utilizados. 

Vezzoni et al (2013) observam que as empresas utilizam cada vez mais métodos e 

ferramentas, como o gerenciamento de projetos, para se manterem no mercado, e que os 

objetivos são alcançados, se, a percepção do projeto se torna multidimensional, porque as 

pessoas têm diferentes visões sobre as fases dos projetos. Para tal, definir o gerenciamento de 

projetos em seu âmbito de comunicação de forma eficiente e transparente, de acordo com a 

pesquisa realizada nesta publicação citada, é a variável estatística mais significativa para o 

fator crítico do sucesso. 

Terribili Filho (2013) analisa em seu artigo que a comunicação em projetos é 

complexa e exige que a informação seja disseminada com pertinência ao trabalho a se 

realizar, de acordo com o nível de autoridade e tomada de decisão, já que; a comunicação, se 

corrompida, é ponto de conflito, desestruturando a liderança, trabalho em equipe, cooperação 

e controle do projeto. 

Palácios et al (2013) ressaltam em seu artigo que, quando iniciaram-se os estudos em 

gerenciamento de projetos, a parte humanística, com a preocupação de gestão de recursos 

humanos e a liderança em projetos, e seus elementais e rubricas, teve uma abordagem tímida 

inicial somente em 1960, e vale ressaltar que, até os idos de 2004 ainda faltava ao 

gerenciamento de projetos a melhoria de abordagem de fundamentos conceituais na área de 

recursos humanos, apesar da década de 1990 começar a ter publicados trabalhos 

comportamentais em projetos com foco em gerenciamento de projetos. 

Rocha Neto et al (2009) lembram que já em 2004, o PMI – Project Management 

Institute – mantinha no PMBOK – A guide to the project management body of knowledge – a 

observação de que a cultura organizacional é uma das áreas cujo conhecimento do gerente de 

projetos deve se concentrar para que as interações entre projetos e organização sejam bem-
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sucedidas, logo, a influência cultural também se sobressai nas relações, expectativas e 

interesses dos diversos stakeholders que estejam presentes na condução do projeto. 

Patah e Carvalho (2012) observam que nas práticas de gerenciamento de projetos, 

além das abordagens pragmáticas e humanísticas que as abrangem, as práticas também são 

divididas, pelos critérios de desempenho, em desempenho operacional – onde está o arquétipo 

de custos, tempo e qualidade – porém, também há o critério de desempenho estratégico, onde 

estão as definições externas aos projetos, dentre as quais, o ambiente organizacional em que 

está inserido o projeto. 

Vertel et al (2013) mostram a evolução de como a cultura organizacional está se 

posicionando como rubrica de análise estratégica nas empresas, ao longo de décadas, 

principalmente, na América Latina, onde ocorrem grandes transformações, seja por 

posicionamento de mercado, seja por estratégia transnacional, seja pela decomposição das 

variáveis de cultura organizacional com particularidades individuais ou coletivas, e por isto, a 

rubrica de cultura organizacional deve ser estudada e relacionada com outras rubricas que 

culminem em estratégia organizacional. 

Lacerda (2011) reforça a necessidade de análise da cultura organizacional sendo 

observada no contexto da transnacionalidade das organizações, que pode levar a distinção de 

seus elementos. 

Russo et al (2012) observam a evolução do pensamento quanto ao elemento da 

cultura organizacional em que com alguma relutância, na década de 1960 é percebida como 

instrumento de melhoria nas organizações, mas ainda com resistência em entendê-la como 

uma vantagem competitiva, ao que na década de 1980 já se observava a discussão de cultura 

organizacional como variável de estratégia gerencial e competitividade, que levaram a novos 

modelos em teoria organizacional, e na década de 1990 as tipologias de culturas 

organizacionais entraram de forma pragmática na análise estratégica das empresas. 

 

2.1.4 Análise de trabalhos selecionados em diversas buscas 

 

Conforme descrito no caput deste capítulo, com as aulas assistidas nas disciplinas do 

curso de Mestrado em Sistemas de Gestão, teve-se a motivação de pesquisa por artigos 
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publicados em congressos, encontros, fóruns entre outros eventos acadêmicos e profissionais. 

Logo, a busca foi concentrada nos eventos das áreas de exatas, tecnologia e humanas; 

contudo, não se obteve êxito em vultoso número de publicações a serem consideradas neste 

trabalho, pois o foco não era pragmático na abordagem quanto a cultura organizacional e 

ainda, o foco em gerenciamento de projetos não se associava ao estudo humanístico em seu 

contexto. Como exemplo, foram pesquisados 387 artigos publicados no Congresso Nacional 

de Excelência em Gestão – CNEG – porém, com aderência ao tema proposto nesta pesquisa, 

somente 2013 houve proximidade em 5 artigos, dos quais 1 artigo teve força de relevância 

bibliográfica para menção neste trabalho, e em 2014, somente houve aderência a este tema 

proposto o publicado pela autoria desta dissertação.   

A busca então direcionou-se para os artigos, livros e demais publicações que 

trouxessem a construção da literatura pragmática em cultura organizacional, de forma que 

fosse corroborada a ruptura da corrente principal de sociologia clínica para a corrente 

pragmática da academia estadunidense. 

A análise dos trabalhos pelas rubricas de culturas organizacionais observa a 

abordagem dialética ou estruturalista, principalmente no que compete a integração ou 

separação das rubricas "pragmáticas", e das rubricas "sociológicas" e "psicológicas" no plano 

de análise dos objetivos e métodos utilizados, para que se observe a aplicabilidade desta 

variável com a rubrica de “gerenciamento de projetos”. 

Mendes (2004, p.61) observa a cultura como:  

“[...] um conjunto de significados políticos e simbólicos compartilhados, mantido 

por meio da socialização e da linguagem, como forma expressiva, ideacional, e da 

manifestação do consciente e do inconsciente, e como tal constituída de experiências 

subjetivas. [...]. Esta definição atende a pelo menos o pressuposto de que a cultura 

de uma organização é resultado de um processo contínuo de interações entre 

sujeitos, constituindo um espaço de mediação entre o psíquico e o social e entre 

interesses contraditórios.” 

 

Por mais que haja um quantitativo vultoso de trabalhos referentes à cultura 

organizacional, Freitas (2005) observa que o corpo teórico da cultura organizacional 

permanece fragmentado, difícil de ser apreendido integral e consensualmente por acadêmicos 

e práticos dessa área. Sua fragilidade conceitual e metodológica ainda é alvo de duras críticas, 

que se referem à “apropriação indébita” de alguns conceitos tirados da etnologia e da 
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antropologia cultural, contudo, a pertinência desses argumentos e questões, não invalida o 

reconhecimento da existência dos elementos culturais no universo organizacional. 

A rubrica em cultura organizacional conduz trabalhos nas academias há tempos. 

Lacerda (2011) relatou que Hofstede apresenta diferentes opiniões entre Frederic Taylor e 

Henry Fayol, sustentando que os contextos culturais determinam as abordagens que são 

relativas onde a organização se insere. 

Em contraponto à academia estadunidense, e antes mesmo da produção acadêmica 

estadunidense, a produção acadêmica francesa já havia abordado a dimensão imaginária nas 

organizações, a existência de um projeto para lograr a adesão coletiva de seus membros e o 

modo como se captam processos inconscientes dos indivíduos para responder a essas 

demandas organizacionais. Logo, este recurso à psicanálise permitiu compreender aspectos 

imaginários e simbólicos instalados no insconsciente e até então negligenciados, no contexto 

da sociologia clínica. Nesta corrente, Eugène Enriquez – academia francesa – observa que as 

organizações tentam construir sistemas para moldar pensamentos e assim induzir 

comportamentos indispensáveis à sua dinâmica visando substituir a identificação do indivíduo 

de forma civil pela Nação e Estado com uma identificação com a organização (FREITAS, 

2005). 

Desta forma, a expressão cultura organizacional para a academia francesa – em 

particular para Eugène Enriquez – não é utilizada pois vê-se a organização como um sistema 

que integra o cultural, o simbólico e o imaginário, podendo analisá-los a partir de sete 

instâncias: mítica, sócio-histórica, institucional, organizacional, grupal, individual e pulsional. 

Outros autores franceses que tangenciam o núcleo duro da corrente da sociologia clínica – 

como Max Pagès, Vincent De Gaulejac, Michel Bonetti e Daniel Descendre em seu livro O 

Poder das Organizações (Atlas, 1987);– que vêem a organização como sistema de mediação 

de contradições de várias ordens, no qual ela assume o lugar da mãe e tenta captar o ideal de 

ego de seus membros (Ibid). 

Freitas (2005) ainda percebe que, a produção acadêmica sobre cultura 

organizacional, em particular a estadunidense, enfatizou os aspectos técnicos e descritivos, a 

partir de uma perspectiva funcionalista, demonstrando especial preocupação com as questões 

referentes à mudança, à identificação de cultura e ao desenho das políticas de recursos 

humanos ou planejamento, nas quais a cultura aparecia mais como uma variável a ser 

manejada no sentido de garantir um diferencial competitivo. As investigações feitas por 
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acadêmicos e consultores organizacionais se concentraram, em grande medida, nos aspectos 

pragmáticos, como diagnósticos e processos de mudança ou reforço cultural. É flagrante a 

ausência de uma dimensão política, ou seja, da análise da cultura como instrumento de poder, 

como veiculação institucional, onde a própria questão do controle interiorizado atesta a 

eficácia desse tipo de articulação. 

Laino (2004), reforça o fato de que há cortes no estudo de cultura organizacional: na 

década de 1960 há a concepção de desenvolvimento organizacional, sob a base de valores 

humanísticos dos colaboradores. Na década de 1980 há o ressurgimento do conceito pela 

percepção de que a busca pela qualidade – que entrou em voga pelos seus conceitos alinhados 

com a estratégia corporativa – deve possuir estrutura, padrões e valores organizacionais para 

que a empresa ajuste-se às necessidades de posicionamento de mercado no momento de 

grandes transformações tecnológicas e transformações transnacionais para as empresas. Na 

análise da década de 1990, Laino (2004) cita Barbosa (2002) que além de analisar as décadas 

anteriores, reforça o entendimento do ambiente organizacional em que estão inseridos os 

colaboradores em prol da meta de posicionamento do mercado, almejada pela empresa, já que 

a cultura organizacional se transforma em ativo de estratégia corporativa, capaz de garantir 

rentabilidade pela inovação, criatividade e comprometimento com a empresa face ao ambiente 

mutante dos mercados e setores econômicos.  

 Freitas (2005) também observa que a década de 1980 massificou o discurso sobre 

cultura organizacional, e hoje, inegavelmente, ele está completamente incorporado à teoria 

das organizações às análises administrativas e ao cotidiano das empresas. A princípio 

confundidos com um modismo – como é comum nesse campo de estudos –, os aspectos 

culturais passaram a ser vistos como fundamentais na análise e na prática organizacionais, 

despertando ainda grande interesse e entusiasmo.  

A Figura 5 representa a revisão da literatura em cultura organizacional, observando-

se a transformação do pensamento nas academias generalista e pragmática, com sua 

epistemologia, cinturão protetor e núcleo duro observados na pesquisa bibliográfica do tema. 
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Figura 5 – Esquematização da revisão bibliográfica pesquisada 

Fonte: Elaboração própria, 2015 

 

Na particularidade brasileira, Pereira (2005) ressalta que na década de 1990 a 

discussão no âmbito corporativo brasileiro quanto a valores, missão e líderes organizacionais, 

de fato, aproximou a percepção do que já se discutia na academia estadunidense, sobre a 

importância do capital intangível das organizações. 

Assim nesta sequência de análise pragmática, na academia estadunidense tem-se os 

trabalhos de Trompenaars (1994) ao que se destacam três aspectos da estrutura organizacional 

importantes ao determinar a cultura da empresa: i) a relação global entre empregados e sua 

empresa, ii) os sistemas hierárquicos de autoridade; iii) as visões gerais dos empregados sobre 

o destino, objetivo e metas da empresa e seu papel em relação a eles. 

Tanto Trompenaars e Hofstede identificam o coletivismo e o individualismo como 

uma dimensão da cultura, não havendo diferenças nos conceitos centrais declarados por 

ambos. Há elementos comuns e por vezes complementares, como por exemplo uma cultura 

onde predomina o status pela conquista seria, provavelmente, uma cultura com baixo grau de 

distância de poder, pois não seria compatível que em uma sociedade que valoriza o mérito 
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houvesse uma grande preocupação em não aceitar insubordinações ou desafios à hierarquia. 

(LACERDA, 2011). 

 

2.1.5 Núcleo duro em Charles Handy para cultura organizacional pragmática 

 

A ruptura da escola de psicologia clínica generalista para a escola pragmática dentro 

da academia, no que compete o estudo de cultura organizacional vem por meio da 

transformação dos trabalhos de cunho investigativo no âmbito psicológico que excediam o 

tratamento quantitativo na abordagem humanística, para os trabalhos investigativos. Neste 

sentido, as pesquisas, entrevistas e estudos de caso em que se iniciaram a relativização de 

comportamentos e tendências de comunicação pelo uso de tipologias e metáforas, trouxeram 

simplicidade e aplicabilidades diretas no âmbito do estudo do mercado de trabalho com fins 

de identificação deste comportamental de forma a se observar com imediatismo a estruturação 

da cultura organizacional de forma pragmática. 

Cassandre e Santos (2008) identificam alguns autores que fazem parte desta corrente, 

quando Hofstede desenvolve um questionário com fim de identificar práticas e valores que 

caracterizam a cultura organizacional. Calori e Sarnin em Corporate culture and economic 

performance: a French Study de 1991, apresentam um modelo integrado em cultura 

corporativa; além de Quinn e Kimberly em The management of transitions de 1984, e Quinn e 

McGrath em The transformation of organizational cultures: a competing value perspective de 

1985; até chegam a criar um instrumento que interpreta e estuda cultura em termos 

comparativos - Competing Value Model - etc. Dentro desta corrente, Charles Handy surge 

com o apelo de uso de metáfora com referência à personalidade centralizadora de deuses da 

mitologia grega para caracterizar as diferentes perspectivas de cultura organizacional, de 

forma pragmática. Contudo, vale ressaltar que Charles Handy não define cultura 

organizacional, Handy, de fato, propõe quatro tipos de culturas, que podem ser discernidas 

nas empresas (NAVES e COLETA, 2003). 

Assim como nos trabalhos de Hofstede et al (2002) observam-se que as dimensões 

não existem, sendo apenas culturas e dimensões como constructos utilizados para explicar e 

prever comportamentos, como uma programação mental e coletiva que distingue um grupo ou 

uma categoria de pessoas, de outro. (HOFSTEDE e MCCRAE, 2004). Logo, a corrente que 
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estuda cultura organizacional com seus tipos ou classificações na academia pragmática 

estadunidense, se aplica perfeitamente bem ao propósito do trabalho de identificação de 

culturas nas empresas para observar a melhor condução possível nos gerenciamentos de 

projetos em suas melhores práticas (NAVES e COLETA, 2003). 

Segundo Russo et al (2012), Handy utilizou-se dos trabalhos de Roger Harrison – 

sendo o mais expressivo datado de 1972 publicado na Harvard Business Review na edição de 

Maio-Junho, entitulado “Understanding your organization’s character”, que classificava as 

culturas em burocrática, de tarefa, de poder e democrática (COX e HOPKINS, 1996). Neste 

estudo, encontra-se o alinhamento de ideologia e caráter organizacional, para elaborar uma 

tipologia cultural que considera como canais de poder refletidos nas organizações em 

determinadas categorias culturais, afetando o comportamento dos empregados e suas 

interações com o ambiente, tendo-se com isto a identificação de quatro tipos de categorias de 

culturas organizacionais – em que ideologia e caráter organizacionais afetam e comprometem 

a organização e seus objetivos (RUSSO et al, 2012).A esquematização da ruptura pragmática 

pode ser vista pela Figura 6. 

Academia estadunidense

Definições e conceitos em 

cultura organizacional

Enquadramento 

tipológico

Charles Handy

 

Figura 6 – Esquematização da ruptura pragmática em cultura organizacional 

Fonte: Elaboração própria, 2015 
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Logo, a associação de Charles Handy (2003) veio por meio do perfil de 

personalidade de deuses gregos: Zeus, Apolo, Atena e Dionísio por possuírem personalidades 

impactantes que representariam os pilares de sabedoria e teriam como embasar a descrição 

das culturas organizacionais. Charles Handy também deixou claro em seu trabalho que 

nenhuma cultura é melhor que outra, que várias culturas podem estar no mesmo ambiente de 

trabalho – com uma delas sobressaindo-se como a cultura “líder” – e que não existe uma 

cultura boa ou ruim dentre as quatro analisadas. 

A cultura de Zeus, primeira cultura estudada também chamada de cultura de poder 

ou cultura-do-clube, é representada por uma teia de aranha onde está concentrado o poder no 

centro, em Zeus. Esta cultura não possui regras – ou se possui, muda a todo instante de acordo 

com as ordens de Zeus – e as decisões são baseadas na lógica de Zeus, sem procedimentos, 

sem respeito a normas e leis. A valorização dos colaboradores está concentrada ao redor de 

Zeus ao centro da teia de aranha. Projetos realizados com Zeus não se concluem, ou, se 

tornam programas, uma vez que Zeus sofre de inconstância de tomada de decisão e predileção 

de equipe. 

A cultura do templo, cultura de papéis ou cultura de Apolo é representada por um 

templo grego onde estão concentradas nas bases a equipe operacional, e na cúpula está a 

direção da empresa lapidada. É uma cultura estagnada em processos e sem mobilidade, 

porém, engana-se quem pensa que o operacional mantem-se firme na base, pois, se há 

necessidade de mudança, as bases do templo tremem e arruínam a cúpula. Nesta cultura, é 

importante observar que a comunicação precisa ser implantada, pois um ruído desmorona o 

templo, e que é necessária a comunicação com os outros departamentos ou divisões da 

empresa, para que se compreenda o fluxo da cadeia de valor desta cultura quanto ao que 

recebe, tanto ao que entrega ao próximo departamento da empresa (SILVA et al, 2014). 

A cultura de Tarefa ou cultura de Atena é representada por uma rede de pesca onde 

estão em seus interstícios as ligações entre os departamentos ou seções nas organizações. É 

uma cultura empreendedora, pois a equipe é comunicativa, estrategista e competitiva, aonde 

sempre seu produto ou serviço tem de se sobressair aos demais projetos e produtos 

desenvolvidos na empresa. É uma cultura com o controle que precisa observar a autonomia 

dos envolvidos, sem que haja o desenvolvimento da vaidade negativa sobre a 

competitividade, para que a individualidade não sobressaia ao coletivo. 
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A cultura existencial ou a cultura de Dionísio é representada por uma estrela 

extremamente brilhante diante de uma constelação, que caracteriza o indivíduo que leva valor 

à empresa e não a empresa que define valores ao indivíduo. É uma cultura que assume o 

individualismo acima do coletivismo e que demonstra que a recompensa será dada a quem se 

destacar – sem qualquer importância e julgamento de valores dos indivíduos –. Desta forma, a 

empresa brilha enquanto a estrela do indivíduo brilhar nela. Quando o indivíduo vai embora, 

a, organização depende urgentemente de repor esta estrela, seja no mercado, seja por 

recrutamento interno para a condução e manutenção de sua estratégia.A Figura 7 representa 

estas culturas organizacionais de forma a se observar o baixo e alto ponto de concentração de 

poder com a interação das culturas entre os indivíduos nas empresas por meio de suas 

representações esquemáticas propostas por Charles Handy. 

concentração 
de poder

interação 
nas 

culturas
 

Figura 7 – Esquematização das culturas organizacionais por Charles Handy 

Fonte: Elaboração própria, 2015 

 

2.1.6 Levantamento dos artigos pesquisados na base SciELO 

 

O Quadro 6 foi elaborado para indicar a pesquisa por relevância nos artigos, no 

âmbito restritivo das rubricas de gerenciamento de projetos e cultura organizacional na base 

SciELO, com a busca de artigos de elaboração sobre o tema de forma pragmática. 
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Autor (es) 
Critérios /aspectos 

deavaliação considerados 
Contexto Método 

Torres (2008) 

Análise prática da 

cultura organizacional 

dentro do contexto da 

organização. 

Cultura 

organizacional 

Baseia-se no histórico de 

pesquisas e na escola 

estadunidense de cultura 

organizacional 

pragmática. 

Freitas 

(2000) 

Analisa algumas das 

mudanças que vêm 

ocorrendo no ambiente 

socio-organizacional e as 

respostas que as grandes 

empresas têm dado a 

elas, especialmente 

desenvolvendo um 

imaginário próprio que 

busca a sua legitimação 

como ator social central. 

Cultura 

organizacional 

Usa como metodologia a 

revisão da literatura sobre 

o comportamento das 

empresas nas academias 

francesa e estadunidense 

de forma a afirmar que as 

empresas estão com o 

caráter de afirmação 

individualista e egoísta 

com relação a identidade 

do indivíduo na cultura 

organizacional pré-

existente. 

Chu e Wood 

Jr. 

(2008) 

Identificação da cultura 

organizacional brasileira 

à escola estadunidense 

pragmática, 

mencionando trabalhos 

de Geert Hofstede, além 

de definir a cultura 

organizacional brasileira 

como híbrida, com 

justaposição de sistemas 

de valores antagônicos, 

principalmente quando 

ocorre mudança 

Cultura 

organizacional 

Realizam uma pesquisa 

exploratória sobre os 

traços da cultura 

organizacional brasileira 

hoje, após 17 anos de 

abertura econômica e 

transformações 

institucionais. Exploram a 

literatura existente sobre 

traços da cultura 

organizacional brasileira e 

apresentam um estudo de 

campo baseado em 
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Autor (es) 
Critérios /aspectos 

deavaliação considerados 
Contexto Método 

organizacional. entrevistas com 

profissionais brasileiros e 

estrangeiros. 

Saraiva 

(2002) 

Destacam-se as relações 

existentes entre a cultura 

da organização e as 

normas burocráticas. 

Cultura 

organizacional 

Os resultados encontrados 

da pesquisa qualitativa 

revelam que a lógica 

burocrática é responsável 

por uma dinâmica 

complexa entre os 

funcionários e a 

organização, com reflexos 

perceptíveis sobre a 

cultura da organização, 

que apresenta significativa 

influência das normas 

internas. 

Benassi e 

Amaral 

(2011) 

O artigo analisa a 

diferença entre as 

práticas, compara os 

modelos existentes para 

se descrever a visão do 

gerenciamento ágil de 

projetos 

Gerenciamento 

de projetos 

O resultado da pesquisa de 

campo participante-

observador indica que o 

método atende aspectos de 

simplificação e 

desburocratização do 

processo, previstos no 

gerenciamento ágil, e 

pode atuar como forma 

complementar ao modo 

tradicional de declaração 

de escopo. 

 

Quadro 6 - Considerações sobre os artigos pesquisados na Base SciELO 

Fonte: SCIELO (2014) 
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2.1.7 Análise da pesquisa na base SciELO 

 

Torres (2008) corrobora Handy (2003) quando observa uma perspectiva 

diferenciadora em que a organização caracteriza-se pela coexistência (simultânea ou não) de 

diferentes subculturas cujo desenvolvimento e cristalização radica na segmentação da 

organização do trabalho contemporâneo, quando se tem vários postos de trabalho e vários 

departamentos, por vezes, com dificuldade de se identificar a fronteira das culturas. Assim, a 

cultura organizacional corresponderia ao denominador comum das várias subculturas 

existentes com a particularidade de nunca ser conceitualizada de forma homogeneizante, até 

porque parte-se do princípio de que as diferenciações sociais e culturais são inerentes ao 

sistema social como um todo. 

Freitas (2000) percebe a projeção da organização na individualidade do 

comportamento do colaborador, que extravasa o ambiente organizacional, levando ao 

colaborador a falta de identidade profissional e pessoal próprias da ausência e perda dos ritos 

sociais anteriormente existente na vida dos indivíduos, como religião, convivência coletiva 

em família, que, tornam o indivíduo identificado com a corporação, com recursos 

tecnológicos a consigo e sua psíque, de forma a rotular-se como único, e unindo-se a outros 

indivíduos que se definem como únicos: este é o pensamento da tipologia de Handy (2003) da 

cultura de Dionísio, quanto a afirmação do indivíduo na organização, pois tanto a organização 

perde sua personalidade, quanto o indivíduo perde a sua coletividade quando encontra-se 

neste tipo de cultura. 

Chu e Wood Jr. (2008) mostram que a cultura brasileira, com a abertura no mercado 

na década de 1990 sofreu uma transformação em adaptar-se aos expatriados e estrangeiros 

que se tornaram gestores das empresas que aqui chegaram, e estes também tiveram de se 

ajustar ao comportamento brasileiro, apesar de trazerem consigo as novas técnicas de gestão 

do exterior, ao que caracterizou-se na hibridização pela mesclas culturais, sendo a 

hibridização um processo coletivo de interação de culturas a partir de um ponto de encontro, 

um ponto em comum entre as culturas, relacionada a mudança organizacional, dando lugar a 

uma formação social fragmentada, heterogênea e múltipla. 

Saraiva (2002) observa a cultura organizacional burocrática, encontrada no Brasil, 

caracterizada por ser um tipo de cultura hierarquizada, onde existem linhas claras de 
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responsabilidade e autoridade, sendo que o trabalho é organizado e sistemático. As 

organizações que possuem esse tipo de cultura normalmente são estáveis, cuidadosas e 

maduras, o que vem ao encontro de Charles Handy (2003) ao descrever a cultura de Apolo. 

Benassi e Amaral (2011) analisam o gerenciamento ágil de projetos utilizado por 

pesquisadores e desenvolvedores na área de softwares, onde inovações e alterações dos 

requisitos dos clientes sofrem constantes mudanças, e apesar desta prática utilizar-se da 

comunicação constante para manter a condução do projeto e aderência de toda a equipe 

envolvida – planejamento e execução –, deve existir uma documentação, porém, adequada às 

mudanças solicitadas e de fácil acesso a todos por canais de informação integrados entre as 

equipes. Vale ressaltar, que o gerenciamento ágil de projetos, por ser aberto a todos, equilibra 

a autonomia adquirida por meio de liderança individualista que corresponderia a uma 

estrutura matricial forte (ao que remete ao raciocínio da cultura de Apolo, ou, a cultura de 

Zeus quando o líder com sua autoridade inviabiliza o andamento dos trabalhos). 

 

2.1.8 Levantamento nas bases SCOPUS e ISI WEB of SCIENCE 

 

Para este levantamento, foi utilizada para a pesquisa as rubricas: “cultura 

organizacional e gerenciamento de projetos”, e também, as rubricas “organizational culture 

and management project”. A pesquisa foi efetuada nas bases de dados SCOPUS em 

15/02/2015 e ISI Web of Science em 15/02/2015, em assunto e título de artigo, porém, não 

houve trabalhos aderentes à pesquisa pragmática restrita a esta dissertação. 

É importante ressaltar, que, obviamente, se as rubricas “cultura organizacional” e 

“gerenciamento de projetos” são dispostas sozinhas para busca, certamente, vultosos trabalhos 

surgirão na busca, porém, como a busca é voltada para o pragmatismo, e não a forma 

generalista e conceitual a que se remetem comumente os temas. Por este motivo, neste 

contexto restrito do estudo, não foram utilizadas estas buscas generalistas, tampouco as 

citações e referências de retorno da busca. 
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2.2 MELHORES PRÁTICAS EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS NO BRASIL 

 

Os conceitos de gerenciamento de projetos se interrelacionam de forma que a 

estratégia organizacional identifica as oportunidades a serem avaliadas e documentadas, que 

serão desenvolvidas em business case ou outros documentos similiares e podem resultar em 

um ou mais projetos que culminem no desenvolvimento de novas estratégias organizacionais 

com melhor posicionamento no mercado, uma vez que os projetos são meios para alcançarem 

as metas estratégicas (ABNT, 2012). 

Em qualquer contexto organizacional, estratégia significa pensar sobre o diferencial 

competitivo e ter o ambiente de concorrência como ponto de partida. O planejamento 

estratégico, que complementa o plano de negócios, mas ao mesmo tempo se difere deste, 

considera, principalmente, a criação de vantagens competitivas desenvolvidas oriundas das 

habilidades essenciais da empresa, vantagens que devem ser originais, duráveis, sustentáveis e 

cuja superioridade pode manter a empresa à frente dos seus concorrentes (RÊGO, 2014). 

Logo, um gerenciamento de projetos em uma unidade organizacional leva a um centro de 

custo que apoiará os centros de receita com redução de custos nos processos produtivos  pela 

ligação forte com os projetos executados (LACRUZ, 2015).  

Schreiber (2015) reforça a análise de que a combinação de conceitos e princípios de 

um processo de estratégia de negócios com uma visão orientada para o mercado e 

conhecimento tecnológico, que permite às empresas superar as barreiras e alcançar taxas 

superiores de inovação, principalmente quando o projeto alcança seus objetivos estratégicos 

otimizando a utilização de recursos e reforços (CASTRO e FARIAS FILHO, 2013). 

Prado (1998) define a gerência de projetos como a ciência que trata do planejamento 

e controle do projeto, ou seja, planejar a execução antes de iniciar-se um projeto, e 

acompanhar com monitoramento e avaliação do previsto com o planejado; além das metas 

estabelecidas, tarefas e controle nos recursos necessários e disponíveis, e cabendo ações 

corretivas quando necessárias. Barros (2011) observa que a singularidade é uma característica 

importante na entrega do projeto, pois, mesmo que haja presença de elementos repetitivos, 

não se muda a singularidade fundamental do projeto em ter seu requisito particular atendido. 

Buzzetto (2008) também ressalva que na última metade do século XX, a área de 

gerenciamento de projetos sofreu forte influência das teorias administrativas, incorporando 
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ferramentas e tecnologias utilizadas nesta área, contudo, mantendo o enfoque gerencial ao 

projeto, com o objetivo de aperfeiçoar sua condução e de fato, existir o término do projeto 

gerenciado. Este movimento de aproximação das ferramentas e tecnologias das teorias 

administrativas com o gerenciamento de projetos ocorre no momento em que há a percepção, 

tanto na academia científica quanto no mercado profissional, de que o processo de 

gerenciamento de projetos não pode mais estar desvinculado, e de fato, deve participar 

ativamente da estratégia corporativa e demais processos empresariais necessários para o 

sucesso da empresa. 

Serão objeto de estudo nesta pesquisa, as seguintes práticas: scrum, FEL, PMBOK, 

sendo que MPS.BR e PRINCE2 são somente descritos pela demanda do mercado brasileiro, 

conforme informado anteriormente nas delimitações de pesquisa deste estudo. 

 

2.2.1 Scrum 

 

Dados do PMSURVEY-Brasil de 2013 mostram que, o scrum é a prática ágil mais 

utilizada no Brasil, conforme a Figura 8. Em termos mundiais, também, quando se adota a 

prática ágil de gerenciamento de projetos, o scrum também se torna a primeira opção, só que 

em percentuais de participação distintos: no intervalo de empresas com receita entre 

quinhentos milhões de dólares a um bilhão de dólares, a participação máxima do scrum chega 

a 26%. Quando a receita é do intervalo de abaixo de um milhão de dólares até onze milhões 

de dólares, a utilização do scrum é de 44% caindo para 24%, respectivamente; sendo o fator 

de queda nas empresas com receitas no intervalo de onze milhões, o motivo delas não 

utilizarem metodologia ágil em seus projetos: a medida que a receita da empresa aumenta, a 

necessidade de controle sobre o investimento, e a manutenção do retorno sobre o investimento 

deve ser extremamente controlado, por isto, a busca por outras práticas que permitam controle 

financeiro sobre o investimento. Boria et al (2013) observa que dos quatro métodos ágeis, o 

scrum é o método a ser utilizado quando a empresa conseguiu se estabelecer o suficiente para 

ter tempo de conseguir que as atividades do scrum possam ser seguidas com a disciplina 

necessária, conforme sequenciamento ilustrativo observado na Figura 9, porém ressalta o 

cuidado de se observar quando há o crescimento da empresa, pois o controle de muitos grupos 

em scrum de scrums não condiz com o gerenciamento de projetos. 
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Figura 8 – Tipos de metodologias ágeis utilizadas em gerenciamento de projetos no Brasil 

Fonte: PMSURVEY-BRASIL(2013) 

 

O scrum segue o desenvolvimento na década de 1990 de técnicas ágil de produtos de 

software, enxuto e aplicável também ao desenvolvimento de outros produtos em geral 

(CARVALHO e MELLO, 2012). O scrum ganha força no mercado quando é criado em 2001 

o Agile Software Development Manifesto, por dezessete criadores em um centro de esqui em 

Utah, Estados Unidos da América. O manifesto surgiu da necessidade de se fazer dos métodos 

ágeis uma resposta às burocracias impostas pelas práticas de gerenciamento de projetos até 

então vigentes, em que pressionavam as equipes a levarem adiante os projetos com 

compromissos irracionais assumidos de forma indevida, tornando a decisão da equipe e 

quaisquer etapas do projeto visíveis a todos (BORIA et al, 2013). O scrum utiliza-se de 

reuniões chamadas sprint em que delas saem as atividades do dia e o fechamento do dia 

anterior sobre a continuidade do projeto, sempre com a participação do cliente conforme 

ilustrado na Figura 9, e também o desenvolvimento do projeto utiliza-se do método em 
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cascata chamado RUP – Rational Unified Process –, provocando paralelismo no projeto para 

integração e desenvolvimento das etapas de forma otimizadora. 

A crítica ao scrum está na falta de documentação que seja ordenada e não meramente 

uma documentação feita para validar a etapa do projeto, falta de métodos de engenharia 

aplicáveis ao projeto por meio do acontecimento de sprint, e falta de identificação do status 

do requisito individual que está sendo desenvolvido (Ibid), uma vez que o foco do scrum é a 

constante concentração das atenções na entrega – chamada no mercado de projetos como 

delivery – do produto. Outra crítica é a individualidade das entregas, pois a entrega 

condicionada a mudança repentina de metas pode falhar no entendimento e comunicação de 

todos (OLIVEIRA e MUNIZ JUNIOR, 2015). Tenta-se controlar o projeto pelo scrum por 

meio de visualizações pelo método MVC – Model View Controller – que vem ao encontro do 

scrum como método suportivo para informar as estapas do projeto de forma visual aos 

envolvidos por controle de gráficos mais conhecidos como dashboards, sendo esta última 

prática disseminada em todas as práticas de gerenciamento de projetos como forma de 

informação tanto intra e inter-equipes envolvidas, quanto para o cliente que acompanha o 

projeto. 

Convem mencionar que até 2012, na pesquisa realizada por Carvalho e Mello, não 

havia ainda na literatura sobre scrum trabalhos que informassem dados concretos sobre o 

impacto da implantação desta prática no mercado brasileiro, tendo-se o reporte às 

experiências profissionais de implantação desta prática em projetos, seja por experiência 

profissional, seja por levar à academia cientifícia por meio de artigos, sua inserção no 

mercado até os dias atuais. 
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Figura 9 – Ilustração dos trabalhos na prática scrum 

Fonte: OLIVEIRA e MUNIZ JUNIOR(2015) 

 

Logo, uma vez que uma das premissas principais da abordagem ágil é entregar 

incrementos de funcionalidade específicos em curto espaço de tempo, o scrum se torna mais 

adequado para projetos definidos em alto nível, com objetivos claros e foco nos valores 

empresariais, considerando custos e prazos, necessitando grande participação do cliente 

durante todo o processo. Também é uma prática adequada para o detalhamento do trabalho 

tático necessário para completar um projeto, bem como para mudanças mínimas requeridas na 

manutenção de sistemas ou outros produtos de trabalho discretos. A abordagem tradicional – 

como no PMBOK, por exemplo – é mais adequada para projetos que é importante enfatizar 

um forte planejamento e muita disciplina no processo (OCHNER, 2006). 

 

2.2.2 Front End Loading – FEL 

 

O FEL foi desenvolvido pelo IPA – Independent Project Analysis – em 1987 a fim 

de prover uma exclusiva orientação de pesquisa voltada para a análise de viabilidade de 

projeto, por utilização do banco de dados detalhados de forma parametrizada, contendo dados 
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do ciclo de vida do projeto, com ferramentas de análises estatísticas que comparam o 

desenvolvimento do projeto em suas diversas áreas aplicadas, conforme esquematizado na 

Figura 10 (BARBOSA et al, 2013).  

O FEL aplica-se melhor à indústrias de transformação, mineração, energia, 

petroquímica e refino, por exemplo, por serem indústrias cujas cadeias econômicas de 

produção possuem altos custos para alteração de projetos, e também em empresas com sunk 

cost (ou seja, com custos investidos não recuperados), que, por ser um investimento 

complexo, precisa estar alinhado com a estratégia do negócio (PRADO, 2009). Isto ocorre 

porque é uma prática em gerenciamento de projeto em que as fases de seu ciclo de vida 

evoluem quando os requisitos do projeto são conhecidos, garantindo o planejamento de custos 

e prazos. Tal controle é realizado pelos portões entre as fases em que se exige uma aprovação 

dos interessados – principalmente a cúpula diretiva da empresa – para se decidir se os projetos 

continuam ou serão interrompidos, ou ainda, informar o projeto com mitigação da fase para 

que a tomada de decisão seja dada – positiva ou negativa (SILVA NETO, 2011). 

 

Figura 10 – Ciclo de vida do projeto pela prática em FEL 

Fonte: BARBOSA et al (2013) 
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2.2.3 Project Management Body of Knowledge – PMBOK 

 

Estabelecido em 1969 na cidade de Filadélfia, Pensilvânia (EUA) o PMI – Project 

Management Institute – é uma associação com o objetivo de difundir a gestão de projetos com 

vias de melhorar o desempenho dos profissionais na área de projetos, ocupando uma posição 

de liderança mundial em gerenciamento de projetos, principalmente, pelo fato de seu 

conhecido PMBOK Guide – A Guide to the Project Management Body of Knowledge – ser 

revisado a cada quatro anos, conforme o ANSI – American National Standard Institute – pelo 

do Padrão Nacional Americano – ANS: American National Standard –. O PMBOK tornou-se 

padrão pelo Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos – Institute of Electrical and 

Electronics Engineers – IEEE em 1996, auxiliando na disseminação do PMBOK inclusive na 

Europa, onde ITIL e demais práticas em gerenciamento de projetos possuíam liderança, antes 

do atravessamento continental do PMBOK, reforçado ainda mais em 1999, quando o PMI se 

tornou a primeira associação mundial a ter o Programa de Certificação reconhecido pela ISO 

9001 (NAKANO et al, 2006). 

O PMBOK descreve metodicamente áreas de conhecimento e práticas em 

gerenciamento de projetos, com entradas, ferramentas a serem utilizadas e as saídas de cada 

área de conhecimento. O PMBOK possui diversas ferramentas a serem adaptadas ao projeto e 

ao que este requer, para o planejamento e a execução do projeto; trazendo as fases do projeto 

e as áreas e seus processos bem definidos, e ainda, com o fluxo de integração entre os itens de 

cada área e seus processos sequenciados, no intuito de melhor conduzir a prática de 

gerenciamento de projeto a ser adaptada. Tem caráter documental e comunicativo, 

principalmente com o reforço da área de partes interessadas em sua última atualização em 

2012, quando saem itens dispersos dentro da antiga esquematização do PMBOK para uma 

área consolidada que intensifica a comunicação dos envolvidos no projeto. 

Vale ressaltar que o PMBOK não é restritivo a validar seu uso, com a utilização 

somente de elementos publicados nele, permitindo que, com seus elementos, e a utilização de 

demais ferramentas e técnicas se possa garantir um bom desenvolvimento de projeto em cada 

fase do ciclo de vida do projeto pelos profissionais em gerenciamento de projetos, filiados ao 

PMI ou não. 
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2.2.4 Melhoria de Processo do Software Brasileiro – MPS.BR 

 

MPS.BR – Melhoria de Processo do Software Brasileiro – foi criado pela Softex – 

Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro, em parceria com entidades 

como a COPPE (antiga Coordenação de Programas de Pós-Graduação em Engenharia e atual 

Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia) – com intuito de 

adaptar, porém estar alinhado com o CMMI – Capability Maturity Model Integration – sendo 

este um modelo de referência que define práticas necessárias para o desenvolvimento e 

avaliação de maturidade de software em uma organização. A adaptação do modelo foi 

necessária por que previa-se na orientação do CMMI o amadurecimento dos processos em 

apenas cinco níveis, e para atender a demanda das empresas brasileiras, seria necessário um 

modelo com saltos mais gradativos, por isso, adaptaram-se os cinco níveis do CMMI-DEV 

em sete no MPS.BR, com sucesso, desde 2004, quando o MPS.BR iniciou suas atividades,  e 

até 2013 contava com 110 avaliações publicadas (WEBER et al, 2014; FRANCISCANI e 

PESTILI, 2012).  

 

2.2.5 Projects in Controlled Environments – PRINCE2 

 

O PRINCE2 surgiu com objetivo de ser um método voltado para aplicação em 

gerenciamento de projetos pelo governo britânico em 1996, sendo adotado como padrão para 

todos os projetos do governo britânico e utilizado na iniciativa privada, na Europa – com 

grande concentração – e em outros países. É um conjunto de princípios integrados, com pouca 

aplicação de ferramentas como as demais práticas em gerenciamento de projetos; porém 

consegue movimentar recursos humanos para frente de projetos distintos sem perda de 

produção, pelo tempo alocado em diversos projetos. É utilizado no Brasil pela 

trasnacionalidade de empresas européias que previamente utilizavam este método na Europa 

antes de se posicionarem no Brasil. Em sua última edição, em 2009, reduziram-se de 456 

páginas para 325 páginas na busca de aumentar seu pragmatismo e reduzir sua estruturação 

documental; com a também redução em 1 processo de projeto (DROB e ZICHIL, 2013). 
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Concluindo o levantamento das práticas em projetos utilizadas no Brasil é importante 

considerar que, algumas práticas de gerenciamento de projetos podem interagir com outras, 

ou possuírem pontos que convergem ou divergem, como por exemplo o PMBOK e o FEL: a 

metodologia FEL está inserida na fase inicial do ciclo de vida do projeto, tendo, portanto uma 

interface com os processos de Iniciação e Planejamento do padrão PMBOK. A fase de 

implantação (FEL) tem relação direta com a etapa intermediária do ciclo de vida do projeto e 

com os processos de execução e controle (PMBOK) e a fase de start-up (FEL) apresenta 

relação com a etapa final e com o grupo de processos de encerramento (PMBOK). A etapa de 

FEL 1, ao caracterizar-se por explorar a oportunidade do projeto apresenta uma forte relação 

com os itens propostos no grupo de processos de iniciação do PMBOK. FEL 2 é observado 

com congruência nessa etapa quanto aos itens definidos pelo PMBOK no grupo de processos 

de Planejamento. A etapa de FEL 3 também apresenta-se relacionada à esse grupo de 

processos uma vez que é o momento onde é consolidado o plano do projeto, abrangendo-se a 

consolidação dos estudos de engenharia, o plano de compra de materiais, cronograma, etc 

(SANTIAGO et al, 2008). 

De outra forma, se houvesse uma superficial comparação entre scrum, FEL e 

PMBOK, perceber-se-ia que na etapa de transição de cada fase do projeto, há uma “fronteira”, 

por assim dizer, e esta “fronteira” leva a percepção de que em FEL, só se avança no projeto 

quando a tomada de decisão permite tal avanço, de outra forma o projeto será cancelado ou se 

retornará – daquele ponto – até o momento em que houve a necessidade de retificação do 

projeto em seus “portões”. Quando se faz a comparação superficial com scrum, percebe-se 

que há um paralelismo de fases quanto a necessidade de rapidez de execução do projeto sem 

danos à sua execução, porém, este paralelismo, ou a execução simultânea das atividades pelos 

recursos humanos pode descontrolar o andamento do projeto se não houver um controle 

documental do que está sendo feito e as reuniões de sprint bem definidas. O PMBOK também 

permite paralelismo, possui documentação firme e um sequencial que permite o retorno a um 

ponto a ser retificado por meio da fase de monitoramento e controle, que é cíclica dentro de 

seu sequencial, mas o cuidado com a comunicação e interação entre os recursos humanos 

precisa saltar aos olhos do gerente do projeto. 
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2.3 ALINHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

A proposta nesta dissertação é alinhar as tipologias de cultura organizacional 

desenvolvidas por Charles Handy com as práticas de gerenciamento de projetos mais 

utilizadas no Brasil. Assim, tem-se o pragmatismo nas tipologias, que, com seus 

comportamentais definidos podem ser alinhados às práticas de gerenciamento de projetos, 

sendo esta uma constatação em que observou-sepela experiência profissional na área de 

gerenciamento de projetos em trabalhos de resolução de projetos com probabilidade de 

fracasso por questões culturais das partes envolvidas. Neste sentido, iniciaram-se os trabalhos 

nas empresas observadas nestes trabalhos supracitados, observando-se o comportamental da 

cultura organizacional dominante e as “subculturas” – sempre com o núcleo duro em Charles 

Handy – e, começou-se a modificar a prática de gerenciamento de projeto, voltando os 

envolvidos à prática que mais atendesse à necessidade de comunicação, interação e 

integração. 

As empresas em que observaram-se estes elementos comportamentaissão de grande 

porte, localizadas na cidade do Rio de Janeiro em bairros distintos, com segmentos distintos. 

A observação foi de análise direta sobre os acontecimentos, com foco em situações do 

quotidiano do gerenciamento de projetos (FLICK, 2013). O período observado foi de seis 

meses a um ano em cada uma das empresas. Vale ressaltar que a observação não foi revelada 

aos membros das empresas observadas, considerando que o trabalho era de solução de 

projetos com grau alto de sabotagem e possibilidade de cancelamento. 

Nas observações de condução dos trabalhos antes citados, no contexto de uma 

empresa de locação de eventos que possuía a tipologia da Cultura de Zeus, os projetos eram 

conduzidos pela prática scrum, ao que tinham o insucesso de nunca terminarem, e o dono da 

empresa – que também era cliente e sponsor do projeto – contumazmente alterava algum 

requisito do projeto, dificultando sua conclusão. Aplicou-se a prática do PMBOK, 

documentando todos os requisitos iniciais e confrontando-os com os impactos de alteração e 

com isto, houve a redução de alterações de requisitos – uma vez que o cliente e o sponsor 

começou a perceber o tempo e custo dispendido no projeto – e desta forma os projetos foram 

concluídos. 
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Quando houve a necessidade de se trabalhar com a cultura de Apolo, em que havia o 

engessamento da comunicação intra e inter departamentos e seções de uma empresa 

administradora de shopping centers, a associação entre PMBOK e scrum auxiliou no aumento 

de comunicação entre os envolvidos, na redução do tempo de planejamento e execução do 

projeto, com a alocação de recursos humanos para outros projetos necessários que precisavam 

de desenvolvimento concomitantemente aos projetos anteriores. O PMBOK foi mantido para 

que a documentação respeitasse os níveis de governança corporativa e seus requisitos quanto 

aos controles nas fases do projeto, devido a necessidade de relato do dispêndio em projetos, 

aos acionistas; e, o scrum permitiu que a comunicação ficasse transparente, e aquele recurso 

humano envolvido que estivesse com pendência de alguma atividade ou tarefa no projeto, 

resolvesse a pendência dando prosseguimento às suas responsabilidades. 

A cultura de Atena – que foi observada como subcultura da administradora de 

shopping centers – teve as atividades de tarefas otimizadas, quando foi sugerida a 

implantação da FEL naquele departamento com esta subcultura, pois, o individualismo na 

condução dos projetos estava alto, fazendo com que o sequenciamento das fases do projeto 

estivessem desordenados e sem lógica. Desta forma, com FEL e com a presença do tomador 

de decisão, que aprovava ou não a continuidade para a fase seguinte, houve o equilíbrio da 

alocação de recursos, e vale ressaltar que não houve impedimento do paralelismo ou 

multiplicidade de locação de recursos, porém, não houve mais o desequilíbrio no 

sequenciamento do projeto. 

A cultura de Dionísio, assim como a cultura de Zeus também teve a aplicação do 

PMBOK em uma empresa de consultoria empresarial de gestão de processos: o projeto estava 

sem a coordenação documental de seu sequencial, com ausência de cronograma entre outros 

documentos importantes na condução do mesmo, ao que se estava perdendo contato entre os 

consultores e as tarefas e atividades entregáveis, passando para o cliente percepções de 

imagens positivas e negativas de condução do projetos, causando predileção e repulsa pelos 

consultores que mapeavam os processos nas áreas. Com a estruturação do projeto pelo 

PMBOK, com a definição e gerenciamento dos processos envolvidos no projeto de 

mapeamento de processos, o sequenciamento ficou alinhado e documentado de forma 

padronizada, e visível a todos os envolvidos em diretório de base acessível a todos, com 

transparência na discussão e continuidade do projeto, anulando a percepção de repulsa a este 

que se estava observando nas reuniões com o cliente, sponsor e equipe de projetos, e assim, 

concluindo-se o projeto sem resistência de sua continuidade e execução. 
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Obviamente que, estas observações com suas aplicabilidades demandam 

investigação, e para isto, segue-se neste estudo com adiscussão metodológica da pesquisa 

realizada para se ter um resultado prático sobre a proposta desta dissertação.  
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3 METODOLOGIA 

 

O discurso do método deste estudo possui seu núcleo duro em Charles Handy para 

que suas tipologias em cultura organizacional, quando identificadas, tenham a aplicação de 

uma prática em gerenciamento de projetos. Existe a maiêutica neste estudo (ou seja, a 

formulação de perguntas simples com seus conceitos, a serem respondidas de forma a se ver 

nascer a ideia, a se ter a ideia criada e definida) quanto a pragmatizaçãoda cultura 

organizacional, que possui na academia científica a corrente principal na área da psicologia 

humana com seus arquétipos e elementais sociais construídos ao longo dos anos – 

corporativamente ou não. Neste sentido, a aplicabilidade otimizadora da prática em 

gerenciamento de projetos por meio de identificação das tipologias de cultura organizacional 

pelo autor Charles Handy, tem sua hermenêutica por meiode pesquisa aplicada por meio 

eletrônico, aos gerentes de projetos no âmbito geográfico brasileiro. 

Vale insistir que o método deste estudo tem seu núcleo duro em Charles Handy, e 

descola-se da corrente principal generalista-psicológica de conceitos e definições sobre 

cultura organizacional, logo, há a restrição na revisão bibliográfica de aderência da pesquisa 

no discurso do método. Cabe também ressaltar que este estudo é limitado ao gerenciamento 

de projetos, seus processos, ferramentas e melhores práticas (CASTRO e FARIAS FILHO, 

2013). 

Quanto aos objetivos desta pesquisa, adota-se o estudo de caso observando um 

fenômeno contemporâneo dentro de um contexto real para entender um fenômeno social 

complexo (PINTO, 2014). A natureza desta pesquisa é pura no intuito de se gerarem novos 

conhecimentos para a continuidade dos estudos em cultura organizacional e gerenciamento de 

projetos. Sua abordagem é, em sua maior parte, qualitativa, pois a maioria dos resultados da 

pesquisa não pode ser mensurada numericamente (CARVALHO e MELLO, 2012). A fase da 

pesquisa durou de setembro de 2014 até a primeira quinzena de maio de 2015. O caráter 

exploratório analisa as práticas utilizadas por organizações para gerenciamento de projetos 

sugerindo a aderência destas práticas para melhoria da condução dos projetos (CASTRO e 

FARIAS FILHO, 2013) por meio de associação com as tipologias de cultura organizacional 

de Charles Handy (2003). 
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Para o desenvolvimento desta pesquisa realizou-se a revisão da literatura com 

restrição ao pragmatismo das rubricas, nas bases Capes, SciELO, Scopus e ISI Web of Science 

visando dar suporte teórico ao estudo, nos textos escolhidos de acordo com a necessidade do 

trabalho proposto, além diversas buscas de trabalhos das rubricas pesquisadas por outras 

perspectivas, como buscas por publicações de eventos acadêmicos, livros e em dissertações. 

Em seguida detalham-se as etapas desenvolvidas na pesquisa. 

 

3.1 ETAPAS DA PESQUISA 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram planejadas as seguintes etapas: 

1. Revisão da literatura buscando alinhamento da escola pragmática de cultura 

organizacional com as práticas em gerenciamento de projetos mais utilizadas 

no Brasil; 

2. Construção de instrumento de coleta de dados por questionário, com teste para 

verificação de retificações antes de envio aos entrevistados; 

3. Efetivação da coleta de dados junto aos entrevistados; 

4. Análise dos dados coletados com descrição dos resultados por meio de análise 

cruzada entre cultura organizacional e práticas de gerenciamento de projetos. 

A primeira destas etapas, a revisão da literatura, está descrita no Capítulo 2. As 

demais estão descritas a seguir. 

 

3.2 SOBRE O OBJETO DE ESTUDO 

 

Este trabalho visa desenvolver um alinhamento prático entre o gerenciamento do 

projeto – a ser implantado para condução do projeto – à cultura organizacional – segundo a 

tipologia de Charles Handy – existente na empresa, a fim de reduzir custos e tempo com 

dispersões de comunicação e otimização do projeto a ser realizado. 

3.3 CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
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A pesquisa realizada é qualitativa, sendo a principal estratégia, a de investigação 

aplicada ao estudo de caso. Foi organizado o instrumento de coleta de dados: o questionário 

(que encontra-se no Apêndice desta dissertação) para alinhar cultura organizacional – na 

tipologia de Charles Handy – com práticas em gerenciamento de projetos, optando-se pelo 

questionário com perguntas abertas e fechadas. 

Gray (2012) define estudo de caso como um desenho de pesquisa com foco em uma 

pessoa ou amostra, que fornece informações limitadas sobre uma única questão, pessoa ou 

organização, podendo os seus resultados indicar tendências. Flick (2013) argumenta que o 

principal problema em um estudo de caso é identificar um caso que seja relevante para a 

questão da pesquisa e esclarecer o que mais está ligado a este caso e que abordagens 

metodológicas sua reconstrução requer. Contudo, pode-se observar que a mesma técnica pode 

ser aplicada a diferentes pessoas ou organizações, como no caso de um estudo de caso 

múltiplo, ao que se refere este estudo proposto nesta dissertação. 

 As perguntas foram elaboradas na busca de como é realizada a condução das 

práticas em gerenciamento de projetos, com suas culturas organizacionais. Não houve 

referência a nenhum trabalho anterior específico para esta pesquisa, porém as questões 

formuladas – tanto abertas quanto fechadas – foram construídas a partir do estudo realizado 

na revisão da literatura. O Quadro 7 mostra a construção deste questionário. 

Pergunta do questionário Motivo da pergunta Referência 

1- Qual o tamanho da 

sua empresa? (número de 

colaboradores) 

a. 0-100 

b. 101-500 

c. 501-1000 

d. Acima de 1000 

O tamanho da empresa 

influencia na escolha da 

prática de gerenciamento de 

projeto, e ainda, mostra 

possibilidades de cultura e 

subculturas organizacionais 

HANDY, 2003. 

BARBOSA et al, 2013. 

OLIVEIRA e MUNIZ 

JUNIOR, 2015. 

2- A empresa possui 

escritório de projetos? 

a. Sim, a empresa 

possui escritório de projetos. 

b. Não, não possui 

escritório de projetos. 

c. Não, os projetos são 

conduzidos pela(s) Equipe(s) 

A existência do escritório de 

projetos na empresa mostra 

grau de maturidade na 

condução dos projetos na 

empresa, e ainda, se o 

VERTEL et al (2013) 

ABNT, 2012. 
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Pergunta do questionário Motivo da pergunta Referência 

de TI. 

d. Não, os projetos são 

conduzidos por outras 

Equipes. 

gerenciamento de projetos 

encontra-se na estratégia 

organizacional. De outra 

forma observa-se a atuação 

do gerente de projeto como 

gerente de fato, ou 

interlocutor na execução do 

projeto. 

3- Quantos projetos são 

realizados e concluídos, com 

sucesso, por ano? 

a.1-5 

b.6-10 

c.11-20 

d.Mais de 20 projetos 

e.Não tenho esta informação 

A realização e conclusão de 

projetos ao longo do ano 

mostra alinhamento com a 

estratégia organizacional em 

atender a atividade fim por 

meio da atividade meio. 

TERRIBILI FILHO, 2013. 

VERTEL et al (2013) 

ABNT, 2012. 

4- Quantos projetos são 

iniciados e não concluídos, 

com sucesso, por ano? 

a.1-5 

b.6-10 

c.11-20 

d.Mais de 20 projetos 

e.Não tenho esta informação 

A identificação de projetos 

não concluídos é um dos 

primeiros sinalizadores de 

problemas de comunicação. 

TERRIBILI FILHO, 2011. 

TERRIBILI FILHO, 2013. 

PMSURVEY.ORG, 2013. 

5- Como são divididas 

as tarefas e atividades dos 

projetos? 

a.Um único gerente 

administra a atividade de 

todos, e todos se reportam a 

ele. 

b. As tarefas e 

atividades são dividas para 

cada membro da equipe 

executá-la em um 

determinado tempo e 

entregar a outro membro na 

sequência do projeto. 

c. As tarefas e 

atividades são dividas em 

produtos com prazos 

estabelecidos, e apesar de 

existirem pessoas 

responsáveis pela execução, 

A descrição da condução das 

atividades e tarefas dos 

projetos, pelo gerente de 

projetos, informa o tipo de 

cultura ou subcultura 

organizacional pragmática 

que se vivenciana empresa 

HANDY, 2003. 
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Pergunta do questionário Motivo da pergunta Referência 

pode haver troca de 

atividades entre as pessoas. 

d. Todos trabalham no 

projeto sem divisão de 

tarefas e se reportam à 

pessoa responsável (não é 

uma pessoa de chefia, é uma 

pessoa que se sobressaia 

sobre o grupo devido o nome 

no mercado que já possui) 

sobre as atividades que 

tenham de fazer. 

6- Quais são as melhores 

práticas em projetos 

utilizadas pela sua empresa? 

(pode marcar mais de uma 

resposta) 

a.PMBOK 

b.FEL 

c.Ágil 

d.Scrum 

e.ITIL 

f.COBIT 

g.MPS.BR 

h.CMMI 

i.Outra melhor prática:  

j.Utilizamos várias práticas 

ao mesmo tempo (quais? – 

neste caso marque as 

existentes e escreva ao lado 

as adotadas não conste na 

lista) :__ 

Com esta pergunta observa-

se como o gerente de 

projetos conduz os projetos, 

se atendendo a exigência do 

mercado em seguir uma 

prática extremamente 

difundida no Brasil, ou, se 

opta por realmente alinhar a 

cultura organizacional com a 

prática de gerenciamento de 

projetos. 

ABNT, 2012. 

LACRUZ, 2015. 

CASTRO e FARIAS FILHO, 

2013. 

QUERUBINA, 2013. 

MARQUES JUNIOR et al, 

2011. 

DROB e ZICHIL, 2013. 

BORIA et al, 2013. 

PMSURVEY.ORG, 2013. 

OLIVEIRA e MUNIZ 

JUNIOR, 2015. 

7- Quando adotadas as 

melhores práticas nos 

projetos de sua empresa, qual 

a que se mostra mais 

eficiente? 

a.PMBOK 

b.FEL 

c.Ágil 

d.Scrum 

e.ITIL 

f.COBIT 

g.MPS.BR 

h.CMMI 

i.Outra melhor prática:  

Com esta pergunta observa-

se como o gerente de 

projetos conduz os projetos, 

se atendendo a exigência do 

mercado em seguir uma 

prática extremamente 

difundida no Brasil para gerir 

uma crise na gestão dos 

projetos, ou, se opta por 

realmente alinhar a cultura 

organizacional com a prática 

ABNT, 2012. 

LACRUZ, 2015. 

CASTRO e FARIAS FILHO, 

2013. 

QUERUBINA, 2013. 

MARQUES JUNIOR et al, 

2011. 

DROB e ZICHIL, 2013. 

BORIA et al, 2013. 

PMSURVEY.ORG, 2013. 

OLIVEIRA e MUNIZ 
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Pergunta do questionário Motivo da pergunta Referência 

de gerenciamento de 

projetos. 

JUNIOR, 2015. 

OCHNER, 2006. 

8 Qual o tamanho médio, em 

número de colaboradores, de 

uma equipe de projeto na sua 

empresa? 

Identifica a estruturação da 

equipe pelo gerente de 

projetos, com sobrecarga ou 

balanceamento das atividades 

na condução dos projetos em 

seu gerenciamento de 

recursos e gerenciamento da 

comunicação, por exemplo. 

TERRIBILI FILHO, 2011. 

TERRIBILI FILHO, 2013. 

9 Quantos projetos ocorrem 

simultaneamente por ano na 

sua empresa? 

Identifica a estruturação da 

equipe pelo(s) gerente(s) de 

projetos, com sobrecarga ou 

balanceamento das atividades 

na condução dos projetos em 

seu gerenciamento de 

recursos e gerenciamento da 

comunicação, por exemplo. 

PMSURVEY.ORG, 2013. 

TERRIBILI FILHO, 2013. 

CASTRO e FARIAS FILHO, 

2013. 

10 Qual a duração média de 

um projeto na sua empresa? 

Observa-se a condução dos 

trabalhos no gerenciamento 

de projetos sobre o 

gerenciamento do tempo 

PRADO, 2009. 

SILVA NETO, 2011. 

PMSURVEY.ORG, 2013. 

 

Quadro 7 – Construção do questionário por meio de revisão da literatura 

Fonte: Elaboração própria (2014) 

 

O Apêndice apresenta o questionário, com seu texto de apresentação sobre ao estudo 

proposto. 

 

 



64 

 

3.4 TESTE PILOTO DO QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

Houve o teste piloto de aplicação do questionário com 12 gerentes de projetos do 

Brasil, disponibilizado por meio de correio eletrônico, com expressiva participação de 

empresas de grande porte conforme Figura 11.  

 

Figura 11 – Tamanho das empresas por número de colaboradores no teste piloto 

Fonte: Elaboração própria, 2015 

Neste teste piloto observou-se que existe uma aderência da cultura de Atenas com a 

prática FEL, porém, ainda recorre-se ao PMBOK para manter-se padronizado e competitivo 

no mercado; a cultura de Zeus e a cultura de Dionísio aderem-se à prática scrum 

principalmente quando o tamanho da empresa é pequeno e médio, com a decisão tomada pelo 

gerente de projeto na figura do sócio-diretor, porém, esta personalidade recorre ao PMBOK 

em termos de certificação para captação de clientes no intuito de crescer seu market share, e 

por último, a cultura de Apolo adere-se à prática do PMBOK por seguir um sequencial 

detalhado tanto esquematizado quanto documental na condução dos projetos. A Figura 12 

representa o uso quotidiano das práticas de gerenciamento de projetos a partir das respostas de 

identificação para com as culturas organizacionais em Charles Handy. 
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Figura 12 – Uso quotidiano das práticas de gerenciamento de projetos no teste piloto 

Fonte: Elaboração própria, 2015 

 

O ponto de atenção no teste piloto refere-se à busca pelo PMBOK em todas as 

culturas, quando algum evento crítico ocorre na condução dos projetos, pelas habituais 

práticas em gerenciamento de projetos, aonde todos voltam-se para o PMBOK para concluir o 

projeto de forma eficiente conforme a Figura 13. 
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Uso eficiente das práticas de gerenciamento de 

projetos nas culturas identificadas

PMBOK Scrum
 

Figura 13 – Uso eficiente das práticas de gerenciamento de projetos no teste piloto 

Fonte: Elaboração própria, 2015 
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Logo, com o teste piloto observou-se que o questionário não tinha necessidade de 

alteração em sua composição, ou na estruturação de seus elementos, apenas com pontos de 

atenção quanto as respostas dadas, em virtude das características e peculiaridades do mercado 

brasileiro. 

Concluindo este capítulo, o método da pesquisa qualitativa de estudo de caso almeja o 

alcance do entendimento dos fenômenos empíricos para fins de contribuição do conhecimento 

(YIN, 2005). Desta forma, apresentam-se no próximo capítulo as análises da pesquisa quanto 

as práticas em gerenciamento de projetos que de fato têm aderência ao proposto desta 

dissertação, e conforme observado em experiência profissional, quando da primeira 

observação em termos de alinhamento das rubricas de cultura organizacional e gerenciamento 

de projetos. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Na discussão dos resultados da pesquisa utilizam-se de seus dados respondidos, e do 

referencial teórico para fundamentar a aplicação do estudo de caso. 

 

4.1 UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

 O questionário foi elaborado em uma ferramenta de página eletrônica com o nome de 

typeform– mantendo-se as perguntas sem alterações para adequar-se à ferramenta – com envio 

por meio de correio eletrônico a 100 gerentes de projeto, com atuação em empresas do setor 

de projetosno Brasil; de maneira que 29 gerentes de projeto destas empresas responderam a 

pesquisa, uma amostra de 29% da “população” que se deseja observar na pesquisa. O 

questionário é anônimo e fechado ao estudo contido nesta dissertação, porém, ressalta-se em 

que este método não é limitador, ao que futuramente outras pesquisas em sistemas de gestão, 

e em outras áreas pertinentes possam ser realizadas. 

Quanto ao tamanho das empresas, obteve-se 51,72% dos gerentes entrevistados em 

empresas com tamanho acima de 1000 colaboradores sendo este o maior percentual. Em 

seguida, com 24,14% têm-se as empresas com 0 a 100 colaboradores. As empresas com 101 a 

500 colaboradores possui 20,69% das respostas e empresas de 501-1000 colaboradores possui 

3,45% das repostas dos gerentes de projetos entrevistados. A Figura 14 mostra o tamanho das 

empresas por número de colaboradores, em unidades. 
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Figura 14 – Tamanho das empresas por número de colaboradores 

Fonte: Elaboração própria, 2015 

 

A Figura 15 mostra a existência de escritório de projetos nas empresas, aonde 

48,28% das empresas possuem escritório de projetos, seguidas de 34,48% que não possuem 

escritório de projetos. A condução dos projetos pelas equipes de TI perfazem 10,34% e a 

condução dos projetos por outras equipes encontram-se em 6,9%. 

 

Figura 15 – Existência de escritório de projetos nas empresas 

Fonte: Elaboração própria, 2015 
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4.2 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS QUANTO AO ESTUDO PROPOSTO 

 

Com as respostas dos questionários dos itens práticos às áreas das rubricas estudadas, 

tem-se a apresentação a seguir de cada item respondido, conforme suas particularidades, por 

meio de estatística descritiva. 

 

4.2.1 Análise dos resultados quanto aos gerenciamentos dos projetos 

 

Nesta seção tem-se a análise dos resultados quanto gerenciamento de projetos 

realizados pelas empresas entrevistadas. As figuras seguintes exibem as particularidades das 

respostas, que serão comentadas em seus momentos. 

A Figura 16 mostra a quantidade de projetos concluídos com sucesso anualmente 

cuja maioria concentrou-se em mais de 20 projetos com 27,59%, seguida das respostas de que 

não tem esta informação e de 1 a 5 projetos, ambas com 20,69%. 6 a 10 projetos são 

concluídos com sucesso anualmente com 13,79% e com 17,24% de 11 a 20 projetos. 
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Figura 16 – Quantidade de projetos concluídos com sucesso anualmente. 

Fonte: Elaboração própria, 2015 
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Na Figura 17, a quantidade de projetos não concluídos por ano em mais de 20 

projetos é de 24,14% de mesmo percentual de respota daqueles que não possuem a 

informação. A quantidade de projetos não concluídos de 1 a 5 fica em 34,48% sendo este o 

maior percentual neste item do questionário. Tem-se 10,34% de 6 a 10 projetos não 

concluídos, e em 6,9% de 11 a 20 projetos não concluídos por ano. 

 

Figura 17 – Quantidade de projetos não concluídos anualmente 

Fonte: Elaboração própria, 2015 

 

Apesar deste estudo estar delimitadoàs práticas de gerenciamento de projetos 

analisadas, mantiveram-se outras práticas em gerenciamento de projetos no questionário, pois, 

poderia haver questionamento dos entrevistados, uma vez que, em seus perfis de gerentes de 

projetos também havia governança corporativa e controle documental de projetos conduzidos 

nas empresas, associadas as demais práticas de gerenciamento de projetos. Logo, práticas 

como COBIT, ITIL, por exemplo, foram mantidas. 

Na Figura 18, houve a possibilidade de resposta de mais de uma prática aos 

entrevistados, portanto, 10 dos 29 gerentes de projetos responderam mais de um item, num 

total de 43 respostas. Percebe-se que o PMBOK lidera as práticas com 60,47% de execução, 

seguido do scrum com 13,95%, ITIL com 9,3% e FEL e Ágil – outras práticas ágeis que não o 

scrum – ambos com 6,98%. A maturidade em práticas de gerenciamento de projetos foi 
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relatada somente em 1 resposta logo o CMMI ficou em 2,33% e COBIT e MPS.BR não foram 

citados. 

 

Figura 18 – Práticas em gerenciamento de projetos utilizadas nas empresas. 

Fonte: Elaboração própria, 2015 

 

Na Figura 19, observam-se as práticas em gerenciamento de projetos adotadas de 

forma de uso mais eficiente, e verificou-se que, como este item do questionário permite mais 

de uma resposta, 6 gerentes de projetos responderam a mais de uma opção de resposta. 

Novamente, a maioria em 62,16% consideram o PMBOK mais eficiente, seguido do scrum 

com 13,51%. Logo, observa-se que houve aderência de comprovação de real utilização de 

prática de gerenciamento de projetos para o PMBOK. Empatados com 10,81% seguem FEL e 

ITIL; e, outras práticas ágeis – exceto scrum – com 2,7%. COBIT, MPS.BR e CMMI não 

foram citados pelos gerentes de projetos, considerando-se um ponto de atenção para a questão 

de gestão de maturidade em gerenciamento de projetos. 
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Figura 19 – Práticas de gerenciamento de projetos mais eficientes. 

Fonte: Elaboração própria, 2015 

 

Quanto ao número de colaboradores que participam da equipe de projetos nas 

empresas, como observado na Figura 20, a maioria das equipes concentra-se entre 1 a 5 

pessoas com 41,38% das respostas. Com 20,69% seguem as equipes entre 6 a 10 pessoas e 11 

a 20 pessoas. 6,90% dos gerentes de projetos responderam que não tinham informação pois os 

projetos eram conduzidos na responsabilidade da área de TI, e que a empresa de fato não tinha 

escritório de projetos (os gerentes de projetos funcionam como interlocutores na execução do 

projeto), e também com 6,90% a resposta de que os projetos eram conduzidos a partir de 100 

pessoas. Em 3,45% ficou a equipes de projetos que trabalham entre 21 a 50 colaboradores. 
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Figura 20 – Número de colaboradores participantes da equipe de projeto 

Fonte: Elaboração própria, 2015 

 

Quanto a duração média de projetos na empresa, mesmo que esta pergunta do 

questionário tenha sido do tipo aberta, houve porém um certo número de respostas com 

intervalos semelhantes, sobre o número de projetos que ocorrem simultaneamente nas 

empresas. Logo, a concentração ficou em 41,38% no intervalo entre 11 e 20 meses, seguido 

de 24,14% do intervalo de 6 a 10 meses e 17,24% de 1 a 5 meses. 6,90% para 21 a 30 meses, 

e 6,90% para os que não têm esta informação, e 3,45% responderam de 31 a 40 meses, 

conforme observado na Figura 21. 
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Figura 21 – Duração média de projetos em meses. 

Fonte: Elaboração própria, 2015 

 

 Quando perguntados pela ocorrência de projetos simultâneos por ano na empresa, 

sob a forma de pergunta aberta, houve a possibilidade de se observar um número semelhante 

de respostas ao que foi possível observá-las em intervalos, nos quais, 10 gerentes não tinham 

esta informação representando 34,48%, identificando-se neste grupo, 9 gerentes que 

trabalhavam em empresas de tamanho acima de 1.000 colaboradores e 1 gerente que não tinha 

a informação, apesar de sua empresa ter tamanho até 100 colaboradores, não há escritório de 

projetos. 24,14% representam de 1 a 5 projetos ocorrendo de forma simultânea, 17,24% de 11 

a 20 projetos, 10,34% de 6 a 10 projetos, e de 21 a 30 projetos, 31 a 40 projetos, 41 a 50 

projetos e 51 a 60 projetos a representação ficou em 3,45% conforme representa a Figura 22.  
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Figura 22 – Ocorrência de projetos simultâneos por ano na empresa. 

Fonte: Elaboração própria, 2015 

 

4.2.2 Análise dos resultados para cultura organizacional 

 

De acordo com as tipologias de cultura organizacional de Chales Handy (2003), 

umapergunta do questionário foi feita para que os entrevistados respondessem qual tipo de 

cultura organizacional havia nas empresas, conforme demonstrado na Figura 23. Esta 

pergunta do questionário possuía 4 alternativas de resposta, sendo as 4 uma definição das 

tipologias denominadas por nomes de deuses (HANDY, 2003), porém não houve no 

questionário o nome destes deuses citados, somente a definição das culturas organizacionais 

aos quais eles as representam, para evitar a associação direta e pessoal do gerente de projeto, 

como indivíduo, em seu caráter face a cultura organizacional da empresa de fato, o que 

poderia provocar distorções na pesquisa.  

Desta forma, quando se respondia que “um único gerente administra a atividade de 

todos, e todos se reportam a ele.”, a associação era com Zeus; a alternativa “as tarefas e 

atividades são dividas para cada membro da equipe executá-la em um determinado tempo e 

entregar a outro membro na sequência do projeto.”, significava a referência em Apolo; de 

maneira que na alternativa “as tarefas e atividades são dividas em produtos com prazos 
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estabelecidos, e apesar de existirem pessoas responsáveis pela execução, pode haver troca de 

atividades entre as pessoas.”, tinha-se a referência de Atenas, e por último, a definição de 

“todos trabalham no projeto sem divisão de tarefas e se reportam à pessoa responsável (não é 

uma pessoa de chefia, é uma pessoa que se sobressaia sobre o grupo devido o nome no 

mercado que já possui) sobre as atividades que tenham de fazer.”, refere-se a Dionísio. 

Neste sentido, Zeus representa a maioria com 41,38% das respostas, seguido de 

Atenas com 37,93%, Apolo com 13,79% e Dionísio com 6,9%. Observa-se neste contexto que 

existe a concentração de poder – quanto a tomada de decisão nas empresas – em Zeus, ao 

mesmo tempo que há trocas constantes de atividades e tarefas conforme demonstrado na 

representação da cultura de Atenas. Apolo e Dionísio se mostraram inexpressivos em termos 

de identificação de tipologia de cultura organizacional com as respostas destes 29 gerentes de 

projetos. 

 

Figura 23 – Empresas com as tipologias identificadas de Charles Handy. 

Fonte: Elaboração própria, 2015 
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4.2.3 Análise cruzada: cultura organizacional x gerenciamento de projetos 

 

 Para esta análise cruzada, observaram-se as respostas dos itens do questionário 

referentes às tipologias de cultura organizacional, às práticas de gerenciamento em uso 

quotidiano conforme visto na Figura 24 e às práticas em gerenciamento de projetos que se 

mostram em uso eficiente. 
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Figura 24 – Uso quotidiano de gerenciamento de projetos associado em Charles Handy. 

Fonte: Elaboração própria, 2015 

 Cruzando os dados obtidos para a rubrica de cultura organizacional na tipologia de 

Charles Handy (2003), e para a rubrica de gerenciamento de projetos, observou-se na Figura 

25 que a cultura de Zeus e a cultura de Atenas utilizam-se do PMBOK comparado às culturas 

de Apolo e Dionísio, onde esperava-se em Apolo maior aderência pela prática de 

gerenciamento de projetos do PMBOK ser sequencial e metódica, semelhante ao 

comportamento da cultura organizacional de Apolo. Percebe-se a não aderência de Dionísio 

ao PMBOK, uma vez que esta cultura está centralizada em uma pessoa, enquanto que o 

PMBOK realiza o balanceamento das atividades entre os recursos, e o sequenciamento das 

atividades do projeto. Observa-se a aderência de Zeus ao PMBOK pois o líder, nesta cultura 

organizacional, tende a observar a tendência do mercado, dos profissionais e a absorver o que 

mais se utiliza, para trazer à sua empresa tanto na atividade fim quanto na atividade meio. 



78 

 

 

Figura 25 – Análise cruzada entre a prática de PMBOK e as culturas. 

Fonte: Elaboração própria, 2015 

 Ao se analisar a prática FEL nas culturas organizacionais destacou-se o uso eficiente 

desta prática na cultura de Zeus, o que confirma a aderência uma vez que nesta prática o 

sponsor do projeto é quem decide a continuidade do mesmo para a próxima fase após validar 

a entrega dos requisitos e conferir os custos e as questões que surgiram naquela fase do 

projeto. As culturas de Atenas e Dionísio tanto no uso quotidiano quanto no uso eficiente 

mantiveram o mesmo uso. Apolo não utilizou-se da prática em FEL, o que é previsível pois, 

para uma cultura que já é alinhada com sequenciamento de processos e continuidade das 

fases, os envolvidos já se auto-controlam e sinalizam imediatamente os desvios e falhas sendo 

desnecessário o controle excessivo dos líderes e do sponsor do projeto; conforme observado 

na Figura 26. 
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Figura 26 – Análise cruzada entre a prática de FEL e as culturas. 

Fonte: Elaboração própria, 2015 

 

Na Figura 27 tem-se a análise de práticas em ágil – exceto scrum – face as culturas 

organizacionais, ao que se observa um desvio de comportamento da cultura em Apolo e 

Dionísio que representaram um antagonismo nesta análise, pois, Apolo que não tem o 

comportamento comunicativo utiliza-se de uma prática em gerenciamento de projetos que 

demanda constante comunicação entre os envolvidos no projeto, e Dionísio, que é 

vultosamente comunicativo não se mostrou adepto às demais práticas ágeis – exceto scrum –. 

Todavia, quando se observa o uso eficiente de práticas em ágil, Zeus e Apolo não a praticam 

pois sabem que a comunicação e a integração intensa pode ocasionar ruído ou falha de 

gerenciamento dos requisitos do projeto, ao que se omitem de usá-la, bem como Dionísio que 

em seu ponto negativo também encontra-se o ruído e a falha de gerenciamento de requisitos 

do projeto. Atena que é uma cultura extremamente comunicativa utiliza-se desta comunicação 

para aumentar sua integração intra e inter equipes. 
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Figura 27 – Análise cruzada entre as práticas em ágil e as culturas. 

Fonte: Elaboração própria, 2015 

 

A análise da prática de scrum com as culturas, mostra na Figura 28 um ponto de 

atenção quanto a cultura de Zeus, que a utiliza em uso quotidiano e em uso eficiente: nesta 

cultura em que a tomada de decisão caminha entre o que o líder quer e o que realmente deve 

ser feito, o scrum pode ser um ponto de atenção no uso eficiente pois o líder pode provocar 

alteração dos requisitos e assim tendo-se um novo escopo de projeto, retardando a conclusão 

de algo que poderia trazer melhor posicionamento estratégico para a empresa. Apolo segue 

sem aderir a esta prática, considerando seu comportamental cultural de execução sem 

comunicação e interação entre os indivíduos – que não seja a continuidade das atividades na 

sequência destas – ao que neste sentido Atenas responde com aderência ao scrum uma vez 

que interage constantemente e os indivíduos desta cultura se responsabilizam por todo o 

sequenciamento do que os é dado para desenvolver (e o que também não é dado, se estiver 

retardando seu êxito na execução de suas metas). Quanto a Dionísio, a não aderência é 

esperada, considerando que nesta cultura o “líder” não é responsável direto quanto a execução 

das atividades, ao que provocaria na reunião de sprint um choque entre os envolvidos quando 

se percebesse que este líder não realiza e não se compromete. 
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Figura 28 – Análise cruzada entre a prática scrum e as culturas. 

Fonte: Elaboração própria, 2015 

 

A análise da prática ITIL com as culturas na Figura 29 tem uma resposta esperada em 

Zeus cuja cultura no uso quotidiano não tem controle em registros documentais de forma 

metódica, somente seguindo algo que se assemelha a alguma prática ou método, porém, 

quando observado o uso eficiente da prática de projetos de ITIL em Zeus, tem-se a redução, 

considerando que a falta de controle do líder provoca falha da condução do projeto, ao que 

Apolo que é uma cultura que prima pelo controle total de suas atividades não adere a esta 

prática.  

Atenas e Dionísio aderem a esta prática pela possibilidade de aumentar a interação na 

condução do projeto sem a necessidade de documentar e registrar em constância o projeto, daí 

ser respondido tanto no uso quotidiano quanto no uso eficiente das práticas em gerenciamento 

de projetos. 
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Figura 29 – Análise cruzada entre a prática ITIL e as culturas. 

Fonte: Elaboração própria, 2015 

 

A aplicação da prática CMMI quanto a maturidade na condução dos projetos foi 

observada na cultura de Atenas, que mostra em seu uso quotidiano a busca da melhoria 

contínua, mesmo que a cultura demonstre o comportamento da busca de melhoria do 

individual sobre o coletivo. As demais culturas não aderiram a maturidade na condução dos 

projetos pelo excessivo controle metódico em níveis em que esta prática traz, ao que mostra 

um  desvio de comportamento para a cultura de Apolo – excessivamente documental – que 

não a respondeu, como se observa na Figura 30.  
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Figura 30 – Análise cruzada entre a prática CMMI e as culturas. 

Fonte: Elaboração própria, 2015 

Captou-se com base nas percepções dos sujeitos pesquisados, que a cultura em Zeus 

utiliza-se de scrum e FEL como práticas em gerenciamento de projetos, com ponto de atenção 

para o uso eficiente de scrum, o que pode indicar a presença de conflito ou falha na estratégia 

da empresa, se, houver a decisão contínua de alteração dos requisitos do projeto. Já em FEL 

tal aderência era esperada uma vez que a tomada de decisão nesta prática é concentrada na 

figura do sponsor do projeto, observado em Zeus como o líder nesta cultura. Na perspectiva 

de percepção da cultura de Apolo houve o alinhamento com a prática de gerenciamento de 

projeto PMBOK, que já era esperada devida observação inicial que levou ao questionamento 

e formulação deste estudo, uma vez que Apolo possui um sequenciamento de atividades e 

tarefas sempre com controle de execução, o que remete ao raciocínio da prática de PMBOK. 

Quanto aos pontos negativos da cultura de Apolo é interessante observar se os pontos 

negativos – como os fatos burocráticos – conseguem ser superados sem estagnar as conduções 

dos projetos, em quaisquer das práticas. 

Na continuidade da análise das respostas da pesquisa, observou-se a aderência 

esperada de Atenas em FEL e scrum pela busca constante de interação, ou, de controle das 

atividades individuais que sobressaem ao coletivo, quando se tem de dar continuidade ao 

projeto na cultura de Atenas, por isto, o uso eficiente de FEL em Atenas foi uma das 

observações iniciais que se comprovaram nas respostas, e o uso da prática de maturidade de 
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projetos nesta cultura também não se assemelha a um desvio, uma vez que existe uma busca 

nesta cultura em que o indivíduo seja o melhor no que faz para alcançar suas metas.  

Quanto a cultura de Dionísio, apesar de identificada em poucas respostas da 

pesquisa, teve-se a percepção de que seu uso eficiente dá-se por meio da prática de 

gerenciamento de projetos do PMBOK, mesmo sendo mencionado em outras práticas, pois, 

para uma cultura que prevalece o indivíduo que não tem responsabilidade de fato sobre a 

condução dos projetos, somente tendo uma referência de seu perfil profissional individual, o 

controle maior de sua participação no projeto dá-se por meio de monitoramento e controle das 

atividades sequenciais ao que compete sua participação. 

A pesquisa também mostra a uma certa tendência a disseminação da prática de 

PMBOK no Brasil, quando se considera que somente 3 gerentes de projetos não a 

responderam como prática utilizada no uso quotidiano, e 6 não os responderam quanto ao seu 

uso eficiente. Este comportamento quanto a prática do PMBOK é esperada, pois, conforme 

observado na revisão da literatura, algumas práticas de gerenciamento de projetos possuem 

núcleo duro no PMBOK, e pelo benchmarking atrelado ao mercado corporativo estadunidense 

no setor de gerenciamento de projetos, é esperada a adotação desta prática em gerenciamento 

de projetos de forma vultosa no Brasil. 

Outro ponto de atenção na pesquisa são os desvios percebidos de forma de execução 

das práticas de projetos escolhidas que são distintas dos comportamentos dos elementos das 

tipologias das culturas organizacionais de Charles Handy. Nestes casos, sugere-se para fins de 

estudos futuros, a busca aprofundada do uso quotidiano e uso eficiente nestas culturas para 

verificar se os desvios ocorrem na baixa proporção conforme observado na pesquisa deste 

estudo, ou, tornar-se-ão vultosos deixando de serem desvios para atenderem ao 

comportamental das culturas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho com sua pesquisa formulada por meio de revisão de literatura, seja 

nacional ou internacional, permitiu identificar os principais critérios questionados em seus 

objetivos específicos propostos ao início deste estudo, quanto ao alinhamento das culturas 

organizacionais observadas nas tipologias de Charles Handy (2003) e as práticas de 

gerenciamento de projetos mais utilizadas no mercado brasileiro. 

Para conhecer as práticas de gerenciamento de projetos empregadas usualmente nas 

culturas organizacionais identificadas, primou-se no estudo a utilização da metodologia de 

pesquisa para compor a base na revisão da literatura que possibilitou a viabilidade deste 

estudo de caso, analisando-se asrespostas anônimas dos 29 gerentes de projetos investigados 

na pesquisa. A observação sobre a aderência das práticas de gerenciamento de projetos às 

culturas organizacionais mostram que foi atingido o objetivo da pesquisa, quando observados 

o uso quotidiano e o uso mais eficiente destas práticas pelos gerentes de projetos, mesmo que 

tenham ocorrido desvios de aderência do comportamental de determinadas culturas em não 

aderirem a práticas de gerenciamento de projetos próximas de seus arquétipos. 

Com estes resultados, sugere-se aos gerentes de projetos brasileiros, que analisem a 

perspectiva humanística na condução de seus projetos, identificando as tipologias das culturas 

organizacionais existentes na empresa – com suas subculturas – de forma a alinhá-las às 

práticas em gerenciamento de projetos em que tenham aderência comportamental. Ainda 

recomenda-se a avaliação de outras variáveis, por meio de novos estudos em trabalhos 

futuros, dentro da abordagem humanística em gerenciamento de projetos, considerando a 

cultura organizacional, uma vez que há impactos de aderência às práticas de gerenciamento de 

projetos, e neste sentido, pode ocorrer a inviabilidade da continuidade do projeto em sua 

execução, podendo acarretar falha de alcance na estratégia corporativa. 
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APÊNDICE 

 

Entrevista de gerenciamento de projetos em empresas 

Prezados Senhores(as) 

Estamos realizando uma pesquisa para fins acadêmico-científicos para compor a 

dissertação de Mestrado em Sistemas de Gestão, sob orientação do Professor Carlos Simões. 

Por favor, pedimos que responda a nosso questionário em caráter confidencial para compor a 

evolução da pesquisa da dissertação. 

Gratos, 

1- Qual o tamanho da sua empresa? (número de colaboradores) 

a. 0-100 

b. 101-500 

c. 501-1000 

d. Acima de 1000 

 

2- A empresa possui escritório de projetos? 

a. Sim, a empresa possui escritório de projetos. 

b. Não, não possui escritório de projetos. 

c. Não, os projetos são conduzidos pela(s) Equipe(s) de TI. 

d. Não, os projetos são conduzidos por outras Equipes. 

 

3- Quantos projetos são realizados e concluídos, com sucesso, por ano? 

a. 1-5 

b. 6-10 

c. 11-20 

d. Mais de 20 projetos 

e. Não tenho esta informação 
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4- Quantos projetos são iniciados e não concluídos, com sucesso, por ano? 

a. 1-5 

b. 6-10 

c. 11-20 

d. Mais de 20 projetos 

e. Não tenho esta informação 

 

5- Como são divididas as tarefas e atividades dos projetos? 

a. Um único gerente administra a atividade de todos, e todos se reportam a ele. 

b. As tarefas e atividades são dividas para cada membro da equipe executá-la em 

um determinado tempo e entregar a outro membro na sequência do projeto. 

c. As tarefas e atividades são dividas em produtos com prazos estabelecidos, e 

apesar de existirem pessoas responsáveis pela execução, pode haver troca de atividades entre 

as pessoas. 

d. Todos trabalham no projeto sem divisão de tarefas e se reportam à pessoa 

responsável (não é uma pessoa de chefia, é uma pessoa que se sobressaia sobre o grupo 

devido o nome no mercado que já possui) sobre as atividades que tenham de fazer. 

 

6- Quais são as melhores práticas em projetos utilizadas pela sua empresa? (pode 

marcar mais de uma resposta) 

a. PMBOK 

b. FEL 

c. Ágil 

d. Scrum 

e. ITIL 

f. COBIT 

g. MPS.BR 

h. CMMI 

i. Outra melhor prática: __________________ 
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j. Utilizamos várias práticas ao mesmo tempo (quais? – neste caso marque as 

existentes e escreva ao lado as adotadas não constes na lista) :_________________________ 

 

7- Quando adotas as melhores práticas nos projetos de sua empresa, qual a que se 

mostra mais eficiente? 

a. PMBOK 

b. FEL 

c. Ágil 

d. Scrum 

e. ITIL 

f. COBIT 

g. MPS.BR 

h. CMMI 

i. Outra melhor prática: __________________ 

 

8 Qual o tamanho médio, em número de colaboradores, de uma equipe de projeto na 

sua empresa? 

 

9 Quantos projetos ocorrem simultaneamente por ano na sua empresa? 

 

10 Qual a duração média de um projeto na sua empresa? 


