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RESUMO 

 

O acompanhamento das atividades de execução de projetos multidisciplinares com 

envolvimento de mão-de-obra terceirizada possui um alto grau de complexidade, uma vez que 

a quantidade de atividades a serem executadas, aliada ao grande número de recursos das mais 

distintas áreas atuando em um único projeto, demandam controles e supervisão constante para 

que seja obtido sucesso. Os notórios atrasos em empreendimentos públicos e privados 

divulgados pela mídia corroboram para a relevância e dificuldade do tema. O desempenho do 

gerente ou líder do projeto é de grande valia e totalmente influenciável no sucesso ou fracasso 

do projeto, porém outro fator crucial é a metodologia utilizada de planejamento, controle e 

condução das atividades de execução, que estão cada vez mais disseminadas entre os 

profissionais atuantes desta área. Baseado na falta de padronização, atrasos, custos excessivos 

e necessidade de simplificar este ambiente tão complexo, a presente pesquisa tem por objetivo 

analisar se o método Corrente Crítica influencia no sucesso do gerenciamento de projetos da 

indústria de óleo e gás. A pesquisa foi realizada com base em pesquisa bibliográfica nas áreas 

de Gerenciamento de Projetos, Corrente Crítica e Teoria das Restrições, assim como, com a 

utilização de questionários direcionados para especialistas de gerenciamento de projetos com 

experiência no mercado de óleo e gás. Por fim, o resultado da pesquisa, através da 

demonstração do índice de aderência entre as respostas obtidas no questionário aplicado e os 

pressupostos da Corrente Crítica, indica que quando bem aplicado como metodologia de um 

projeto, o tema Corrente Crítica pode influenciar positivamente na execução do prazo e custo 

de um projeto.  

Palavras-chave: Corrente crítica, Gerenciamento de projetos e Teoria das restrições. 
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ABSTRACT 

 

The follow-up of multidisciplinary project execution activities involving outsourced 

workforce has a high degree of complexity, since the number of activities to be performed, 

coupled with the large number of resources in the most distinct areas acting in a single 

project, demands constant controls and supervision in order to achieve success. Notable 

delays reported by the media from public and private projects corroborate the relevance and 

difficulty of the topic. The performance of the project manager or leader is of great value and 

totally influential in the success or failure of the project, but another crucial factor is the 

methodology used for planning, controlling and conducting execution activities, which are 

increasingly disseminated among professionals in this area. Based on the lack of 

standardization, delays, excessive costs and the need to simplify this environment so complex, 

this research aims to analyze if the method Critical Current influences the success of oil and 

gas industry projects. This research was made through bibliographic research of the areas of 

Project Management, Critical Chain and Restriction Theory, as well as the use of 

questionnaires directed to project management specialists with experience in the oil and gas 

market. Finally, the results of the research, through the demonstration of the adhesion index 

between the answers obtained in the questionnaire applied and the assumptions of the Critical 

Chain, indicates that when well applied as a project methodology, the topic Critical Chain 

may positively influence the execution in terms of time and cost of a project. 

 

Keywords: Critical Chain, Project Management and Theory of Constraints. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

Com a queda do valor do barril do petróleo, iniciada no último trimestre de 2014 e, 

com alto risco de não retornar ao desejável e confortável valor de 100 USD -  Dólares 

Americanos (United States Dollar), o mercado global de óleo e gás requer novas soluções, 

produtos e serviços, demandando das empresas atuantes conceitos inovadores, objetivando a 

redução de custos de produção e exploração para que consigam vencer o grande desafio de 

tornar este mercado ainda sustentável. 

Segundo Oliveira Araújo (2017), o Manual de Oslo (OECD, 2015), uma das mais 

respeitadas publicações sobre inovação em nível mundial, inovação é definida como um 

processo que tem como característica principal a melhoria significativa de produtos, métodos, 

processos ou o desenvolvimento de algo inédito e considera a inovação um processo 

dinâmico. 

A importância deste mercado para a economia global é de alto impacto, tendo ainda 

maior relevância quando avaliamos a dependência atual do Brasil, principalmente no Rio de 

Janeiro, onde a arrecadação de royalties e a empregabilidade deste mercado afetam 

consideravelmente o resultado financeiro do Estado. 

Aliado ao conceito de inovação, com foco na melhoria de métodos, o presente trabalho 

explora a metodologia de realização de cronogramas, tema de total importância para o sucesso 

ou fracasso de um projeto, principalmente na avaliação do critério comparativo entre a data 

planejada de término, estipulada antes da execução do projeto, ainda na fase de planejamento, 

e a data real de finalização. 

Como na maioria dos casos, o tempo de execução de um projeto reflete diretamente no 

custo total do projeto, em função dos recursos alocados, torna-se imperativo reduzir o tempo 

de execução das atividades dos projetos. A mão-de-obra alocada em qualquer das fases de 

execução contribui com um alto percentual do custo do projeto, uma vez que este tempo seja 

otimizado, haverá economia financeira, com o aumento de competitividade, ou seja, reduzido 

o tempo de execução de um projeto, automaticamente será reduzido, em parte, o custo de tal 
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projeto pela menor utilização de mão de obra e, consequentemente, com a redução do custo, 

haverá um aumento na competitividade do projeto que se tornou menos custoso no mercado. 

Além disto, as cláusulas punitivas acordadas neste tipo de negócio consideram multas de 10% 

(dez por cento) do valor total do projeto, caso exista atraso ou não atingimento do escopo 

acordado previamente. 

A relevância e importância do tema devem-se da grande dificuldade da realização de 

projetos no tempo e orçamento definidos previamente, consequência do grande número de 

variáveis que podem afetar a execução das atividades dos mesmos. O presente estudo aborda 

os temas de Gerenciamento de Projetos, Corrente Crítica e Teoria das Restrições, com foco na 

análise de como o tempo estipulado nos cronogramas das atividades de execução do projeto 

pode influenciar o tempo total de conclusão, abordando em cada palavra-chave, os principais 

fundamentos teóricos que embasarão a pesquisa, tendo como tema principal, a metodologia 

denominada Corrente Crítica. 

A empresa objeto desta pesquisa é uma multinacional que tem como seu grande 

diferencial competitivo a tecnologia inovadora aplicada em seus produtos de exploração de 

óleo e gás em águas profundas. Possui uma estrutura organizacional altamente globalizada e 

entende-se que uma boa iniciativa implementada em uma das cinco regiões atuantes, América 

do Sul, América do Norte, Europa, África e Ásia Pacífica, pode ser utilizada como benchmark 

para as demais. O objetivo do benchmarking é, sistematicamente, identificar e comparar o 

processo e o desempenho de um setor, entre seus competidores, em um ambiente que está 

constantemente mudando (HONG et al., 2012).  

Apesar de não ser a intenção do autor, uma vez que a aplicação da metodologia tenha 

aderência em uma região, automaticamente as demais poderão fazer uso e obter similares 

benefícios, obviamente respeitando as particularidades culturais, regionais e fiscais de cada 

local. 

As empresas clientes do presente estudo de caso são petrolíferas que exploram, 

refinam e comercializam petróleo e gás no mercado nacional e internacional, que vivem 

atualmente uma grande instabilidade política e econômica, além é claro, dos pesquisadores 

acadêmicos que buscam incessantemente por novos estudos e análises de importantes temas. 

Apesar de o fator custo ser essencial a qualquer empresa, não será objeto de estudo do 
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presente trabalho, podendo ser apenas mencionado como consequência do objetivo principal 

do projeto. 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Uma das maiores dificuldades encontradas no ambiente de planejamento de um 

projeto é a assertividade da programação realizada inicialmente, ou seja, executar o que foi 

planejado no período correto e acordado. Tal fato traz como consequência diversos fatores 

negativos, não só para o cliente, que aguarda pelo projeto, como também para a própria 

empresa ou instituição executora, uma vez que: os custos se elevam, os recursos utilizados 

tornam-se escassos, existe maior risco de modificações solicitadas pelo cliente, entre outras 

consequências que possivelmente não foram previstas anteriormente. 

Segundo Lewis (1995, pág. 49) citado por Barcaui e Quellas (2004) “o objetivo de 

todo projeto é entregar todo o escopo acordado, com a qualidade esperada pelo cliente, dentro 

do prazo e dos custos orçados”. Para isto, é necessário um acompanhamento detalhado de 

toda fase de execução do projeto para melhor direcionamento e possibilidade de identificar o 

quanto antes onde os recursos devem ser alocados. 

O caminho crítico do projeto, definido como caminho de menor folga em todo o 

diagrama de rede (PMBOK, 2017), deve ser acompanhado de forma diferenciada pelos 

responsáveis do projeto, pois é neste percurso que caso exista o atraso de um único dia, a data 

fim do projeto atrasará pelo mesmo período. A restrição de um sistema é nada mais do que 

qualquer coisa que impeça o sistema de atingir um desempenho maior em relação a sua meta 

(Goldratt 2014). Na Teoria das Restrições (Corrente Crítica, Goldratt 2014) é descrito que 

todos os projetos possuem no mínimo uma restrição, denominada de gargalo, pois este 

recurso, geralmente o mais crítico da empresa, impedirá que o resultado final seja devida e 

corretamente obtido caso este gargalo não seja estudado e programado. 

A Corrente Crítica ou CCPM (Critical Chain Project Management) é a aplicação da 

TOC - Teoria das Restrições (Theory of Constraint) ao ambiente de projetos e pode ser 

definida como uma abordagem gerencial e de diagramação de rede, que leva a uma 

significativa melhora na performance de projetos buscando resolver seus conflitos principais 

(Noguchi, 2006). Este conceito tem por base quebrar algumas premissas amplamente 

utilizadas no cotidiano dos gerentes e, principalmente, dos executores dos projetos, tendo 
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como principal foco, na colocação de buffer (segurança) dentro de cada atividade do projeto, 

pois existe uma prática comum dos executores de cada atividade do projeto de informarem o 

tempo de execução da tarefa contemplando, não somente o tempo real da atividade, como 

também um tempo de segurança para eventuais atrasos. Tal prática, quando adicionada nas 

atividades do caminho crítico do projeto possivelmente acarretará em um maior tempo de 

execução do projeto, podendo inclusive gerar maior risco de atraso.  

O problema relatado, a saber a pratica de se colocar buffer (segurança) dentro de cada 

atividade do projeto, acontece diariamente nos mais diversos tipos de negócio, como por 

exemplo: construção civil, consultorias, estaleiros, empresas de óleo e gás e automobilísticas. 

A situação problema, especificada como o atraso na entrega dos projetos remete à seguinte 

questão: A metodologia chamada de corrente crítica oferece benefícios de prazo e financeiros 

quando utilizada no cronograma do projeto? 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

Como objetivo geral, esta pesquisa propõe analisar o método corrente crítica como 

influenciador no sucesso de projetos da indústria de óleo e gás. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Buscando apoiar o atendimento ao objetivo geral, esta pesquisa apresenta os seguintes 

objetivos específicos: 

▪ Apresentar os conceitos e correlações entre os temas da pesquisa: corrente crítica, 

gerenciamento de projetos e teoria das restrições;  

▪ Identificar os principais motivos dos atrasos de projetos, de acordo com uma 

pesquisa com profissionais experientes e graduados da indústria de óleo e gás;  
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▪ Verificar quantitativamente se a pesquisa converge para os problemas 

mencionados com base no conceito de corrente crítica;  

▪ Verificar se a metodologia de corrente crítica influencia positivamente o 

planejamento e execução dos projetos, com foco nas áreas de cronograma e custos.  

 

1.4. QUESTÕES DA PESQUISA 

A proposta da presente pesquisa não tem por objetivo confrontar ou indicar possíveis 

erros de metodologias já consagradas, mas sim contribuir como mais uma opção para que os 

gerentes ou líderes possam utilizar no planejamento e execução dos projetos que conduzem,  

obtendo sucesso e concluindo o que é esperado ou, até mesmo, superando positivamente as 

expectativas do cliente. Desta forma, são apresentadas questões estratégicas diretamente 

relacionadas aos objetivos específicos da pesquisa, são elas: 

● Quais são os principais motivos dos atrasos dos projetos? 

● O tema corrente crítica, bem aplicado como metodologia de um projeto, pode 

influenciar positivamente na execução do prazo de um projeto? 

● A metodologia utilizada para criação e execução dos cronogramas dos projetos 

possui papel fundamental para o sucesso de atingimento do prazo do projeto? 

 

1.5. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

A determinação da delimitação da pesquisa é em função do fato de o autor ter 

trabalhado por 7 anos em uma empresa multinacional localizada na cidade do Rio de Janeiro, 

tendo sua matriz em Houston – Texas e atuante em todos os continentes do mundo. Tal 

empresa possui a liderança do segmento de desenvolvimento e produção de equipamentos 

submarinos no mercado de Óleo e Gás e tem como seu diferencial, a tecnologia aplicada em 

seus projetos multidisciplinares. Atua com mão-de-obra praticamente toda interna e utiliza 

fornecedores para produção de itens não estratégicos. Em função de mais de 5 anos de 

atividade em planejamento e gerenciamento de projetos, as atividades diárias contribuíram 

para verificar oportunidades de estudos de diferentes metodologias utilizadas, não somente 

pela empresa em que atuou, como também pela grande maioria das organizações deste 

mercado. 
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Apesar do ambiente analisado e estudado ser específico do mercado de Óleo e Gás, tal 

estudo poderá também ser utilizado em demais mercados, como por exemplo: 

▪ Construção Civil; 

▪ Projetos de TI; 

▪ Projeto de lançamento de produtos serializados; 

▪ Desenvolvimento de novos produtos; 

▪ Projetos de Melhorias de Processos etc. 

 

1.6. JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 A elaboração e execução dos cronogramas dos projetos, ainda que utilizem 

metodologias padronizadas e definidas pelo PMBOK, tendo inclusive aumentado o nível de 

planejamento e controle dos projetos das empresas que utilizam tais técnicas, ainda possuem 

uma excelente oportunidade de maior exploração do tema, podendo explorar inclusive, novas 

formas de abordagem para buscar resultados ainda não encontrados. 

 A enorme dificuldade na condução de projetos multidisciplinares, em que facilmente 

pode-se não concluir ou ultrapassar o prazo estipulado, esgotando os recursos financeiros 

planejados para a execução, justifica a abordagem da pesquisa, uma vez que os projetos 

multidisciplinares geralmente envolvem grande número de pessoas em sua execução e são 

contratados por altos valores, podendo ainda, ter consequências consideráveis nos aspectos 

econômicos, sociais e políticos para uma região. 

Tal estudo visa proporcionar novas opções para escolha de gestão de cronogramas, 

provendo uma maior gama de metodologias práticas aos líderes e gerentes dos projetos, 

possibilitando conduzir, executar e controlar os escopos solicitados pelos clientes obtendo 

melhores resultados com a implementação de metodologias que garantam uma maior 

agilidade, mantendo a segurança e qualidade do projeto.  

Neste sentido, torna-se necessário continuar explorando novas metodologias para 

condução de cronogramas de projetos, tema fundamental para o sucesso de organizações que 

atuem gerenciando projetos em especial a ora apresentada Teoria Crítica. 
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1.7. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

A presente pesquisa divide-se em cinco capítulos, cada um deles com diferentes 

propostas, porém sendo totalmente complementares e essenciais para a compreensão do 

estudo: 

o Capítulo 1 

A proposta do primeiro capítulo é realizar a introdução do estudo, contextualizar a 

pesquisa e abordar a formulação da situação problema. Em seguida, são informados os 

objetivos, sendo eles gerais e específicos, de forma que a metodologia de condução deste 

trabalho atenda a este requisito. Ainda neste capítulo, o tema pesquisa é dividido em questões, 

delimitação e justificativa. Por fim, com a intenção de estruturar o trabalho, é demonstrada a 

organização do estudo. 

o Capítulo 2 

No capítulo 2, são apresentadas as considerações iniciais, onde o autor demonstra a 

importância do tema estudado através de informações históricas e dos riscos envolvidos, caso 

o projeto seja mal gerenciado. Em seguida, é abordada a revisão bibliográfica e os seguintes 

temas: Corrente Crítica, Teoria das Restrições e Gerenciamento de Projetos, todas elas 

palavras-chaves da pesquisa. 

o Capítulo 3 

No capítulo 3, será detalhada toda a metodologia da pesquisa do presente trabalho, 

inserindo-a na classificação correta, com a amostra necessária para o estudo, os meios de 

investigação, assim como a coleta dos dados e os instrumentos da coleta. Em seguida, será 

informado como os dados serão tratados e os limites existentes para esta metodologia. 

o Capítulo 4 

No capítulo 4, será apresentada a forma como tal pesquisa atende ao objetivo geral: 

analisar o método corrente crítica como influenciador no sucesso de projetos da indústria de 

óleo e gás. 

o Capítulo 5 

No capítulo 5, último desta dissertação, será apresentada a conclusão baseada nos 

estudos e pesquisas realizadas, além de indicar as futuras recomendações para os 

pesquisadores que tiverem interesse pelos temas abordados.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

A condução de um projeto é uma difícil atividade com variáveis internas e externas, 

abertas e fechadas, que quando executadas por recursos multidisciplinares, torna ainda mais 

complexo e desafiador o desempenho com excelência desta atividade, necessitando existir um 

recurso que possa unificar e ser uma única voz de comunicação, direcionando todos os 

participantes e, até mesmo, interagindo com os clientes. É a partir da definição clara e 

objetiva do problema que se pode determinar as soluções possíveis, independente das 

variáveis (Vargas, 2016). 

As habilidades requeridas para o gerente de projeto e sua equipe, de acordo com o 

PMI - Instituto de Gerenciamento de Projetos - Project Management Institute - (2017) são: 

▪ Conhecimentos de Gerenciamento do Projeto, conforme metodologia PMBOK 

(2017); 

▪ Conhecimentos da área de aplicação (conhecimentos técnicos); 

▪ Conhecimentos do cenário do projeto; 

▪ Conhecimentos gerais de administração; 

▪ Conhecimentos de relacionamentos humanos. 

 

Segundo Darci Prado (2014), na década de cinquenta, a execução de projetos já era 

comum em muitas organizações e foram realizadas diversas pesquisas para avaliar a 

habilidade na execução de projetos. Estes estudos mostravam um acentuado desvio entre o 

planejado e o executado: o quadro abaixo mostra o resultado de uma das pesquisas 

conduzidas em empresas particulares e governamentais dos EUA - Estados Unidos da 

América. 

 

Tabela 1: Resultado da pesquisa conduzida em empresas particulares e governamentais nos 

EUA. 
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Tipo de Projeto 

Diferença entre Planejado / Realizado 

Tempo Custo 

Governo (militar) 40 a 50% 100 a 200% 

Particular 40% 70% 

Fonte: Darci Prado, 2014 – Planejamento e Controle de Projetos p. 28 

A tabela acima mostra a importância de desenvolver metodologias para condução de 

projetos, uma vez que historicamente, excelentes instituições privadas e públicas, possuem 

desvios consideráveis na execução de seus projetos, quando comparados ao que foi planejado 

inicialmente. 

Apesar de muito já ter sido desenvolvido até os dias atuais, como novas metodologias, 

processos e linguagens universais para o gerenciamento dos projetos, a grande 

competitividade do mercado atual, somado com a crise mundial, gera um estímulo extra para 

que os profissionais deste ramo estejam sempre atentos a possíveis oportunidades de evoluir 

ainda mais o tema, tornando as empresas cada vez mais eficazes e previsíveis na gestão de 

seus projetos. 

Em um cenário onde o crescimento das organizações tende a aumentar o número de 

colaboradores e pode burocratizar a empresa, principalmente pela necessidade de maior 

controle dos processos executados, pelo fato de estarem sendo executados por mais 

funcionários, a eficiência, eficácia e a velocidade de execução dos projetos acabam sendo 

inversamente proporcionais ao tamanho da empresa. Segundo as definições dos autores mais 

renomados do assunto, o critério tempo é importantíssimo quando se trata de um projeto. 

Kerzner (2016) e Menezes (2018), definem que se obteve sucesso na implementação do 

gerenciamento de projetos quando o projeto conduzido foi entregue no tempo e custo 

planejado, alcançou o nível de desempenho ou tecnologia desejada, utilizando os recursos de 

forma efetiva e eficiente pelo cliente; PMBOK (2017), um projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um determinado produto, serviço ou resultado exclusivo. 
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Analisando esta ampla disciplina, entendemos que existem diversos ciclos ao longo da 

vida de um projeto. Segundo Armando Júnior, Kleber Goulart e Ana Moraes (2003), no artigo 

de Gestão do Tempo em projetos publicado pela GeP – Revista de Gestão e Projetos, todo 

projeto passa por uma série de fases, sendo que cada fase tem suas necessidades e 

características, são elas: Conceituação, Planejamento, Implementação e Conclusão. O guia 

PMBOK descreve cinco grupos de processos de gerenciamento de projetos que se distribuem 

durante todo o ciclo de vida do projeto, Machado (2002) e Heldman (2017): 

▪ Iniciação: Define e autoriza o projeto ou uma fase do projeto; 

▪ Planejamento: Detalha e define os objetivos e refina o escopo do projeto, além 

de programar todas as atividades para que ele seja atingido; 

▪ Execução: Combina os recursos humanos e outros para a realização do 

planejamento; 

▪ Monitoramento e controle: Monitora e controla regularmente o progresso do 

andamento do projeto, de forma a indicar possíveis desvios do planejamento 

(prazo, custo, qualidade, escopo e riscos) para que as ações corretivas possam 

ser tomadas caso necessário; 

▪ Encerramento: Oficializa o aceite do produto, serviço ou resultado e conduz o 

projeto ou uma fase a um término organizado. 

Além da segregação citada acima, o guia PMBOK agrupa essa coleção de processos nas 

chamadas áreas de conhecimento. Esse agrupamento leva em consideração os pontos em 

comum dos processos, Heldman (2017) – Integração, Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, 

Recursos Humanos, Comunicações, Riscos e Aquisições. 

Com o intuito de focar no escopo mais pertinente para esta dissertação e tornar o estudo 

mais objetivo, foi necessário selecionar o grupo e o processo mais relevante para a presente 

pesquisa, além de total importância dentro do ciclo de vida de um projeto: o grupo de 

processo é o de Planejamento e a área de conhecimento é o tempo. 

Segundo o PMI (2017), Planejamento é a fase que tem mais processos e nas quais 

muitas decisões precisam ser tomadas. É uma fase de detalhamento e definição dos objetivos, 

para que o projeto possa ser realizado e entregue em uma data conhecida e adequada com as 

necessidades da organização e, principalmente, do cliente. Posteriormente, estes temas serão 

abordados de maneira mais detalhada e inseridos no contexto da dissertação. 
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Em função da grande amplitude do tema, o autor escolhe abordar a gestão de 

cronogramas, tema fundamental para o planejamento prévio e acompanhamento da execução 

de projetos. Diretamente alinhado com o grupo de processos e área de conhecimento 

escolhidos, a forma utilizada para planejar o tempo que um projeto será executado é 

conhecida como cronograma. Darci Prado (2014), chama de cronograma de projeto a algum 

documento que apresente a relação das tarefas de um projeto e suas datas de realização (início 

e fim). O cronograma é obtido da rede do projeto, sendo que a rede é obtida a partir do EAT – 

Estrutura Analítica do Trabalho. A rede do projeto é um desenho que mostra o 

sequenciamento das tarefas e seu posicionamento no tempo. Uma das técnicas para a sua 

obtenção é o PERT/CPM (PERT: Técnica de Avaliação e Revisão de Programas - Program 

Evaluation and Review Technique/ CPM: Método do Caminho Crítico - Critical Path 

Method). O cronograma propõe um refinamento dos dados da rede, pois inclui informações 

como: 

- Recursos (materiais e humanos) para a realização de cada tarefa; 

-Restrições, limitações e premissas (exemplos: restrições contratuais com fornecedores 

externos, férias de funcionários). 

 

Tendo em vista que quando se cria um cronograma, tem-se o melhor planejado para 

aquele momento, entende-se que uma vez que consiga ser cumprido este plano, podemos 

indicar que o projeto possuiu uma execução com sucesso. De maneira análoga, quanto mais 

longe a execução afasta-se do que foi planejado, especialmente quando existem atrasos, 

entende-se que o projeto não foi bem planejado ou executado, dois fatos que levam 

imediatamente a não excelência de execução do escopo solicitado pelo cliente. Importante 

ressaltar que a conclusão de um projeto antes do prazo estabelecido, apesar de satisfazer 

bastante o cliente, pode causar algumas desvantagens internas, como por exemplo: 

- Atrasos em outros projetos; 

- Trabalho em hora extra e consequentemente maior custo; 

- Expectativa do cliente para que os demais projetos sejam concluídos no mesmo 

tempo; 

- Desconfiança dentro da organização com relação aos tempos informados na fase de 

planejamento. 
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 Segundo o raciocínio desenvolvido por Kerzner (2017), existem três fatores de maior 

relevância para a evolução da gestão de projetos, tais fatores seriam: (i) a complexidade dos 

empreendimentos. Os projetos enfrentados pelas organizações eram mais intrincados e 

necessitavam de um tratamento organizacional mais aprimorado e flexível; (ii) o porte e o 

objetivo dos projetos, que exigiam o desenvolvimento de sistemas de gestão para 

planejamento e controle de desempenho; (iii) a crescente turbulência no ambiente de operação 

das organizações. O alto índice de dúvidas e de alterações externas gerou a necessidade de 

abordagens de gestão novas que pudessem fornecer respostas mais rápidas. 

 A partir dos resultados obtidos através de pesquisa desempenhada em 52 empresas 

norte americanas, de tamanhos e áreas de atuação variadas, realizada no ano de 2002 por 

William Ibbs, verificou-se que era de extrema importância os investimentos em assimilação 

de cultura de gestão e/ou de gerenciamento de projetos (COSTA, 2013). Das empresas 

pesquisadas, apenas: 

● 16% dos projetos eram desempenhados dentro do tempo e dos custos previstos; 

● 94% dos projetos teriam que reiniciar pelo menos uma vez; 

● O orçamento inicialmente previsto é ultrapassado e chega a 188% do valor original;  

● Apenas 61% dos projetos são capazes de preservar seu escopo original. 

 Os resultados da pesquisa deixam como mensagem: “invista na maturidade da gestão 

de projetos e observe atentamente o retorno sobre seu investimento” (IBBS, 2002, p. 33). 

 Apesar de já terem se passado quase 15 anos do fato informado acima, é comum nos 

dias atuais sermos informados pelas principais mídias do país sobre os atrasos na construção 

civil. Tendo como exemplo grandes eventos esportivos no Brasil, a Copa do Mundo de 2014, 

as Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016, sediados no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro 

respectivamente, comprovam os fatos mencionados acima, onde sabemos que as obras 

tiveram atrasos, algumas não foram finalizadas por completo e a grande maioria ultrapassou o 

orçamento definido inicialmente. 

 

2.2. TEORIA DAS RESTRIÇÕES 

A competitividade existente no mundo corporativo demanda que as empresas 

aperfeiçoem constantemente seus processos produtivos, proporcionando aos acionistas, sócios 
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e colaboradores, um resultado financeiro mais expressivo, permitindo crescimento e 

sustentabilidade ano após ano. 

No artigo publicado por Quelhas e Barcuri (2010), é abordado o interesse despertado 

por executivos de empresas no livro A meta (The Goal) de Eliyahu Goldratt, onde a filosofia 

gerencial Teoria das Restrições foi apresentada. 

 Goldratt & Cox (2014) afirmam que a meta de uma empresa é ganhar dinheiro, tanto 

no presente como no futuro. Goldratt & Cox (2014) colocam duas condições necessárias ao 

alcance da meta: “satisfazer os clientes, tanto no presente como no futuro” e “satisfazer os 

empregados, tanto no presente como no futuro” (ECT - Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos, 1997). 

Moreira (2015) informa que é importante ressaltar que o objetivo maior, embora 

redundante, é sempre a sobrevivência da empresa. A distinção dos objetivos segundo uma 

hierarquia ajuda a colocar ênfase nos objetivos prioritários: pode se dar o caso, inclusive, de 

ser necessário promover a troca (total ou parcial) de um objetivo por outro. 

A grande relação do tema teoria das restrições com o resultado operacional e financeiro 

das empresas é comprovado por inúmeros artigos e projetos de pesquisa que associam os 

assuntos, detalhando através de indicadores, resultados e casos reais de implementação os 

benefícios encontrados nas empresas, uma vez que exista a implementação da Teoria das 

Restrições (Theory of Constraint - TOC). Conforme publicado em um artigo por Pergher, 

Rodrigues e Lacerda (2011), que por meio de maximização do ganho, a Teoria das Restrições 

(TOC) propõe um conjunto de regras que visam gerenciar plenamente a organização. A 

Teoria das Restrições enxerga a empresa de forma integrada, como uma corrente que possui 

todos os elos entrelaçados e que o desempenho final será influenciado por cada uma das 

partes, mesmo sendo a menos importante. Para ser possível qualquer melhoria nesta cadeia, é 

necessário conhecer detalhadamente cada um dos elos e fortalecer os mais fracos, somente 

neste sentido o resultado poderá ser melhorado. 

Outro benefício trazido pelo tema é o maior conhecimento da organização pelos 

colaboradores, uma vez que todas as áreas da empresa são consideradas fundamentais, pois 

representam uma engrenagem dinâmica que para existir o bom funcionamento, necessita que 

todas as peças girem em sentidos e velocidades coerentes com o que a organização necessita.    
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Uma vez que toda a cadeia produtiva é estudada, é nítido observar qual é a restrição do 

sistema que impede que o desempenho produtivo não seja exatamente como planejado, 

podendo ser uma restrição física ou não física. Através da identificação dos problemas na 

restrição da cadeia, é realizada uma análise de causa e efeito com o intuito de identificar o 

principal problema que causa a restrição e, em seguida, é realizado um plano de ação para 

tratá-las. Tão importante quanto o planejamento de tal plano, é o monitoramento e controle 

das ações definidas, uma vez que normalmente as restrições das empresas estão localizadas 

em recursos e áreas críticas e complexas, o que não torna esta análise simples, rápida e de 

fácil solução, porém extremamente necessária e que certamente trará diferenciais positivos 

para a empresa.   

De maneira mais ilustrativa, o fluxo apresentado na ilustração abaixo demonstra os 

cinco passos da TOC que auxilia e serve como guia para identificação de restrição e 

implementação de soluções nas mais diversas áreas da empresa: 

 

Ilustração 1: Os 5 passos da teoria das restrições 

 

Fonte: Adaptado de Rafael Bruns, 2009 

   

 1 
 Identificar a restrição 

 2 
 Decidir como explorar a restrição 

 3 

 Subordinar e sincronizar todo o resto à decisão 
acima 

 4 
 Elevar a performance da restrição 

 5 

 Se em qualquer um dos passos anteriores, a 
restrição principal for alterada, volte ao passo 1 
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Importante ressaltar, que o tema Teoria das Restrições é de extrema importância para o 

presente projeto, uma vez que o assunto principal do trabalho, que será visto com mais 

detalhes no próximo tópico e denominado Corrente Crítica, é oriundo dele. 

 

2.3. CORRENTE CRÍTICA 

As metodologias para criação dos cronogramas e condução dos projetos são amplas 

entre as organizações e muitas vezes distintas, até mesmo dentro do mesmo projeto de uma 

empresa. O método Corrente Crítica, apesar de ainda possuir pouca utilização e de 

conhecimento restrito entre os gerentes de projetos, está ganhando espaço e vem sendo 

discutido em grandes multinacionais que atuam no Brasil. Moutinho, Carvalho e Kniess 

(2012), ressaltam em um artigo que o objetivo desta abordagem é reduzir a duração total dos 

projetos, facilitando o gerenciamento e a priorização das suas atividades. Desenvolvida em 

1997, Goldratt diz que o método é derivado da Teoria das Restrições. 

Quelhas e Barcaui (2014), mencionam no artigo denominado “A Teoria das Restrições 

aplicada a Gerência de Projetos: Uma Introdução à Corrente Crítica”, que a gerência de 

projetos enfrenta conflitos fundamentais em duas áreas. A primeira, relacionada a projetos 

singulares, onde o gerente de projeto tem que entregar no menor tempo possível, mas dentro 

da especificação técnica e orçamentos esperados, garantindo a satisfação do cliente. A 

segunda, em ambientes onde vários projetos são executados em paralelo, e onde o desejo de 

começar novos projetos (visando obter benefícios mais rapidamente), tem que ser 

administrado em função do foco em completar os projetos já existentes. Mencionam ainda, 

que desde sua origem na Teoria das Restrições, essa metodologia tem despertado o interesse 

de diversos pesquisadores da área e gerentes de projetos que buscam novas opções para a 

forma com que gerenciam seus projetos tradicionalmente, especialmente para tratar conflitos 

conforme o demonstrado na ilustração abaixo. 

Ilustração 2: Exemplo da árvore de representação de conflitos. Conflito em gerência 

de tempo em projetos. 
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Fonte: Osvaldo Quelhas e André B. Barcaui (2014) 

Tratando-se de uma metodologia ainda não muito utilizada e de pouco domínio dos 

profissionais de gerenciamentos de projetos, logicamente encontramos paradigmas para serem 

quebrados e desafios complexos de serem ultrapassados, uma vez que a disciplina de 

Gerenciamento de Projetos vem sendo muito estudada e utilizada pelas empresas na forma 

mais tradicional de planejamento e controle de cronogramas. Porém, em ambientes 

competitivos em países capitalistas, as empresas que costumam ter mais longevidade e 

sucesso financeiro são justamente as que conseguem inovar e prover diferenciais tecnológicos 

e intelectuais para seus clientes, melhorando o desempenho de suas entregas, elevando o nível 

qualitativo e alcançando novos patamares de execução. 

Inovação não é um lampejo de genialidade, é trabalho duro, que deve ser organizado 

como uma parte regular de cada unidade dentro da empresa e de cada nível gerencial, 

DRUCKER (2001 p. 74). Para Porter (2003), a inovação pode vir de uma empresa nova, cujo 

fundador tenha um passado não tradicional ou que simplesmente não era apreciada em uma 

empresa mais velha e já estabelecida. A inovação pode ocorrer também quando a empresa 

diversificar, trazendo novos recursos, habilidades ou perspectivas para outro setor. Para se 

obter sucesso, a inovação geralmente requer pressão, necessidade e mesmo adversidades. 

Conforme exposto acima, percebe-se a importância do tema inovação e na maioria das 

vezes que pensamos em algo novo, existem costumes antigos e atuais que precisam ser 

ultrapassados. Osvaldo Quelhas e André B. Barcaui (2014), informam que para 

implementação da corrente crítica como metodologia de cronograma em uma empresa, 

existem dois paradigmas a serem quebrados, são eles: 
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Primeiro paradigma quebrado 

 O melhor lugar para inserção de segurança no projeto é dentro de cada tarefa 

individualmente. Existe uma tendência natural das pessoas de passarem estimativas de tempo 

extremamente superestimadas em função de possíveis futuras cobranças e também da 

manutenção da estabilidade de seu próprio nível de conforto. Tal fenômeno, multiplicado por 

todas as tarefas do diagrama de rede de um projeto, torna-se um dos principais motivos dos 

atrasos dos projetos e leva, inevitavelmente, ao aumento desnecessário do tempo para 

realização do mesmo, A Corrente Crítica sugere uma diminuição agressiva na estimativa de 

tempo por tarefa. Especificamente, essa estimativa é reduzida ao ponto onde as pessoas 

responsáveis por cada tarefa acreditam que seja uma estimativa agressiva, porém não 

impossível de realizar. Normalmente isso resulta em uma estimativa baseada na média da 

duração de uma tarefa, no lugar de uma estimativa com grandes margens (90 – 95 %) de 

segurança. Em alguns casos isso pode significar uma redução de mais de 50% na estimativa 

originalmente obtida, conforme demonstrado na ilustração abaixo. 

 

Ilustração 3: Âmbito das Estimativas 

 

Fonte: Osvaldo Quelhas e André B. Barcaui (2014) 
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Como exemplo no gráfico da ilustração 3, se uma tarefa leva em média 13 dias para 

ser completada, a estimativa normalmente oferecida pelo responsável da tarefa é de no 

mínimo 40% mais alta do que essa média. Isso ocorre em função da inserção de uma margem 

de segurança embutida na tarefa específica. E a experiência mostra que quanto mais 

experiente o recurso, maior a inserção de segurança (Quelhas e Barcaui, 2014).  

Nesse sentido, segundo Kishira (2009), a necessidade de aumentar a sua margem de 

erro é proporcional ao seu senso de responsabilidade individual. Seguindo esse raciocínio, 

entenderíamos que quanto mais alto fosse o cargo de determinado sujeito na organização, 

maior seria o seu nível de responsabilidade e, consequentemente, maior seria sua necessidade 

de garantir segurança. “Quanto mais você representa a organização e quanto mais 

responsabilidades você tem, mais segurança é necessária.” (Kishira 2009).  

 

Segundo paradigma quebrado 

Segundo Osvaldo Quelhas e André B. Barcaui, (2014), o segundo paradigma quebrado 

é a redução significativa da multitarefa, que só degrada o projeto.  

Para Silva, Rodrigues e Lacerda, a Corrente Crítica propõe a eliminação da 

multitarefa. Nesse sentido, os recursos não seriam programados para desenvolver atividades 

em diferentes projetos, ao mesmo tempo, em especial os níveis operacionais. Entende-se que 

os engenheiros, por se envolverem em atividades com menor duração, podem coordenar 

diferentes atividades em paralelo. Além disso, é recomendado que a transição do recurso entre 

atividades ocorresse após o recurso concluir as atividades ou determinada etapa desta. Assim 

seria obtida uma redução na perda de foco entre a pausa em uma atividade e o início de outra, 

(SILVA, RODRIGUES E LACERDA, 2012). 

O referido resultado é obtido pela CCPM através do corte da contenção de recursos 

enquanto ocorre o desenvolvimento do diagrama de rede. Sendo a contenção de recursos 

eliminada, a corrente crítica (maior restrição do projeto) é entendida como o maior caminho 

através da rede, levando-se em consideração as dependências das atividades e recursos. 

Diferentemente do caminho crítico apresentado pelo tradicional método de CPM de 1958, 

pois este apenas considera as dependências entre as tarefas.  

Conforme explorado nos tópicos acima, na fase de planejamento de um projeto é 

comum que no momento de criação do cronograma de execução, as áreas técnicas, 
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responsáveis por informar o tempo que será demandado para sua atividade, transmitam ao 

gerente do projeto um período superestimado, uma vez que desta forma conseguirão ter 

melhor margem de segurança, caso haja algum imprevisto. Goldratt (2014), destaca que esta 

prática pode causar atrasos nos projetos, em função das seguintes causas: 

 

1 Síndrome do estudante: os recursos humanos alocados no projeto ficam à espera 

que a tarefa torne-se urgente para ser realizada; 

 

2 Lei de Parkinson: mesmo que uma atividade seja completada antes do tempo 

inicialmente estipulado, é utilizado o restante do tempo para “terminar de 

completá-la”; 

 

3 Desperdício das folgas: mesmo que uma tarefa antecessora termine antes do 

prazo planejado, a tarefa sucessora só começará no seu início mais cedo, 

desperdiçando a folga da atividade antecessora; 

 

4 Multitarefa: Em ambiente multitarefa, os recursos humanos alocados dão ênfases 

às tarefas pelas quais são mais cobrados em detrimento das outras; 

Pelas razões citadas acima, é de simples compreensão que estes comportamentos 

acabam sendo empregados em quase todos os projetos e, quando avaliado a variável prazo, 

tornam o tempo final do projeto maior do que deveria, caso fosse utilizado o método de 

corrente crítica. 

Lawrance P. Leach (2014), informa que para um projeto satisfazer as partes 

interessadas, deve atender as três condições, conforme explicitado na ilustração abaixo.  
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Ilustração 4 : 3 condições de satisfação do projeto 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lawrance P. Leach (2014) 

Enfatiza ainda, que projetos mais demorados, custam mais caro; Projetos que custam 

mais, demoram mais tempo para serem conclusos; Quanto mais tempo que o projeto leva, 

mais oportunidades para modificar o projeto e, por fim, quanto mais mudança, mais custo e 

aumento do cronograma. 

Goldratt (2014), sugere que o método da Corrente Crítica siga os três passos, descritos 

abaixo: 

1º Passo: Criação da Rede 

2º Passo: Identificação da Corrente Crítica 

3º Passo: Proteção da Corrente Crítica 

O método proposto por Goldratt (2014) enfrenta o maior desafio para implementação 

no âmbito cultural, uma vez que há décadas os colaboradores da organização utilizam a 

estratégia de construção do cronograma de maneira em que os períodos de segurança são 

adicionados ao término de cada atividade, por menor que elas sejam. Em um artigo escrito por 

Silva, Rodrigues e Lacerda (2012), é concluído que o método de corrente crítica possibilita a 

maior assertividade dos cronogramas do projeto, conclusão que está alinhada com o objetivo 

Custo 

(orçamento) 

Tempo 

(cronograma) 

Escopo 

(qualidade) 
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do presente projeto de dissertação que é de analisar o método corrente crítica como 

influenciador no sucesso de projetos da indústria de óleo e gás. 

 

2.4. ANÁLISE CONSOLIDADA DA REVISÃO DE LITERATURA 

Considerando os tópicos supracitados, as teorias e conceitos abordados possuem total 

convergência no mapeamento, planejamento e execução dos projetos, todos eles focados em 

uma melhor prática, para que os projetos sejam gerenciados e conduzidos de maneira 

organizada, sistêmica e eficaz. O tempo de cada atividade, área de conhecimento essencial de 

um planejamento de projeto, é altamente utilizado como objeto de estudo e interligado a 

sugestões de novas práticas em muitos dos referenciais teóricos das palavras-chaves: Teoria 

das Restrições, Gerenciamento de Projetos e Corrente Crítica. Tal fato está alinhado com a 

grande importância do tempo na condução de um projeto, uma vez que caso seja 

desempenhado de maneira distinta ao planejado, trará consequências desastrosas em demais 

grupos de processos, como por exemplo: a execução e nas áreas de conhecimento de Custos, 

Qualidade e Recursos Humanos. 

Como o objetivo geral do projeto é analisar o método de corrente crítica como 

influenciador no sucesso de projetos da indústria de óleo e gás, o exposto no parágrafo acima 

mostra a aderência da referência teórica à principal meta deste trabalho. 
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Segundo Prado (2014), metodologia é caracterizado a uma coleção de métodos, 

técnicas e ferramentas para atingir um objetivo: ela mostra o que deve ser feito a cada 

momento e também como deve ser feito. 

Com o objetivo de demonstrar e exemplificar os métodos de pesquisa aplicados no 

presente estudo será detalhada a classificação da pesquisa, o instrumento de coleta de dados e 

a análise e tratamento deles, todos alinhados com o objetivo de fornecer respostas à questão-

chave do estudo: A metodologia corrente crítica oferece benefícios de prazo e financeiro, uma 

vez que seja aplicada no cronograma do projeto? 

 

3.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Segundo Lehfeld (2014), refere-se à pesquisa como sendo a inquisição, o 

procedimento sistemático e intensivo, que tem por objetivo descobrir e interpretar os fatos que 

estão inseridos em uma determinada realidade. De acordo com Gil (2017), pesquisa é definida 

como procedimento tradicional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas 

aos problemas propostos. A pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias 

fases, desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados. A 

classificação científica de uma pesquisa divide-se conforme tabela: 

 

 

 

 

 



35 
 

Tabela 2: Classificação científica 

Quanto à 

abordagem 

Quanto à 

natureza 

Quanto aos 

objetivos 
Quanto aos procedimentos 

Qualitativa Básica Exploratória Experimental Ex-post-facto Participante 

Quantitativa Aplicada Descritiva Bibliográfica Levantamento Ação 

 

Explicativa Documental Survey Etnográfica 

 Campo Caso Etnometodológica 

 

Fonte: Adaptado de Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Métodos de Pesquisa, 2009 

 

Segundo Goldenberg (2003) a pesquisa qualitativa não se preocupa com 

representatividade numérica, mas sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo 

social, de uma organização, etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa 

opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já 

que as ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria. 

Assim, os pesquisadores qualitativos recusam o modelo positivista aplicado ao estudo da vida 

social, uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir que seus 

preconceitos e crenças contaminem a pesquisa. 

 De acordo com o aspecto teórico citado acima, uma vez que será direcionado um 

questionário para um grupo social específico com o objetivo de coletar respostas subjetivas 

que ajudem o autor a verificar a aderência da proposta do trabalho, fica nítido que o projeto 

possui uma abordagem qualitativa e quantitativa. 

Esclarece Fonseca (2002), que aborda pesquisa a quantitativa da seguinte forma: 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa podem ser 
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quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas representativas da 

população, os resultados são tomados como se constituíssem um retrato real de toda a 

população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada 

pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de 

dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa 

quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as 

relações entre variáveis etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa 

permite recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente. 

Nesta pesquisa foi elaborado um questionário com 10 perguntas, sendo 5 fechadas e 5 

abertas com o objetivo de avaliar os resultados de forma quantitativa e qualitativa. David e. 

Gray (2017), difere as perguntas abertas e fechadas da seguinte maneira: 

● Aberta 

 

As perguntas abertas não têm resposta definitiva e contém respostas que são 

registradas integralmente, de modo que o questionário deve ser desenhado de maneira 

que os respondentes consigam oferecer essas respostas sem restrição de espaço. A 

vantagem das perguntas abertas é o potencial para a riqueza de respostas, algumas das 

quais podem nem ser previstas pelos pesquisadores. Porém o lado negativo das 

perguntas abertas é que, embora fáceis de responder, são difíceis de analisar; 

 

● Fechada 

 

Uma pergunta fechada é aquela em que se oferece ao respondente um conjunto de 

respostas pré-elaboradas como “sim/não”, “verdadeiro/falso”, as respostas de múltipla 

escolha, ou a oportunidade de escolher entre vários números representando a força de 

sentimento ou atitude. Em contraste com as perguntas abertas, as fechadas podem 

restringir a riqueza de respostas alternativas, mas são mais fáceis de analisar. 

Apesar do grupo amostral não ser representativo em quantidade, entende-se que pelo 

fato dos profissionais terem experiência comprovada pelos anos dedicados à disciplina de 

gerenciamento de projetos, excelentes resultados em atividades desafiadoras e por possuírem 

certificações, além de diversos cursos focados na área de Gerenciamento de Projetos, será 
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possível com um pequeno grupo amostral de 13 pessoas realizar a análise quantitativa e o 

tratamento dos dados, como será explicado nas páginas seguintes. 

Conforme apresentado no Tabela 2, a classificação da pesquisa científica pode ainda 

dividir-se quanto à natureza, sendo básica ou aplicada. Como no presente trabalho pretende-se 

estudar uma metodologia de gestão de cronogramas e indicar futuras aplicações, entende-se 

que esta pesquisa possui natureza aplicada. 

Quanto aos objetivos da pesquisa, segundo Gil (2017), pesquisa exploratória tem 

como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve: 

(a) levantamento bibliográfico; 

(b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; 

(c) análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

Notoriamente, a presente pesquisa está de acordo com os exemplos acima e classifica-

se quanto ao objetivo como pesquisa exploratória. 

 Por último, porém não menos importante que as demais classificações da pesquisa, 

temos o tipo de procedimento utilizado. Fonseca (2002) informa que a pesquisa possibilita 

uma aproximação e um entendimento da realidade a investigar, como um processo 

permanentemente inacabado. Ela se processa através de aproximações sucessivas da 

realidade, fornecendo subsídios para uma intervenção no real.  

O procedimento do presente trabalho é classificado como pesquisa survey, pois de 

acordo com Santos (2015), é a pesquisa que busca informação diretamente com um grupo de 

interesse a respeito dos dados que se deseja obter. Trata-se de um procedimento útil, 

especialmente em pesquisas exploratórias e descritivas. Para Fonseca (2002), a pesquisa com 

survey pode ser referida como sendo a obtenção de dados ou informações sobre as 

características ou as opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como representante 

de uma população-alvo, utilizando um questionário como instrumento de pesquisa. 
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Conforme teoria explorada nos tópicos acima, de maneira resumida e alinhada com o 

objetivo geral, o presente trabalho é classificado como pesquisa de abordagem qualitativa e 

quantitativa, de natureza aplicada com objetivos exploratórios e procedimentos survey. 

De forma a sintetizar a classificação científica do presente trabalho, é selecionado com 

um “x” na tabela 3 cada uma das classificações alinhadas com o projeto de pesquisa: 

 

Tabela 3: Seleção da classificação científica 

Quanto à 

abordagem 

Quanto à 

natureza 

Quanto aos 

objetivos 
Quanto aos procedimentos 

Qualitativa (x) Básica 
Exploratória 

(x) 
Experimental Ex-post-facto Participante 

Quantitativa 

(x) 
Aplicada (x) Descritiva Bibliográfica Levantamento Ação 

 

Explicativa Documental Survey (x) Etnográfica 

 Campo Caso Etnometodológica 

 

Fonte: Adaptado de Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Métodos de 

Pesquisa , 2009 

3.2. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

A coleta de dados é a busca por informações para a elucidação do fenômeno ou fato 

que o pesquisador quer desvendar. O instrumental técnico elaborado pelo pesquisador para o 
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registro e a medição dos dados deverá preencher os seguintes requisitos: validez, 

confiabilidade e precisão (Gerhardt e Silveira 2009). 

Tão importante como quais são os dados que devem ser coletados e o grupo capaz de 

informá-los, são os instrumentos necessários, sendo essenciais para o sucesso de uma 

pesquisa científica.  

● Pesquisa de artigos, citações e dissertações: Utilizando a plataforma do Google 

acadêmico e Portal de Periódicos da Capes, é realizada uma pesquisa de acordo com: 

 

o Palavras-chaves: Teoria das Restrições, Gerenciamento de Projetos e 

Corrente Crítica; 

o Período de publicações: de 2006 até 2017; 

o Notoriedade das instituições; 

o Número de citações. 

Após triagem, temos 25 artigos, 3 dissertações e 5 publicações, que foram 

selecionadas como referencial bibliográfico. 

● Pesquisa de literatura específica do tema: São identificados três livros essenciais e 

totalmente pertinentes as palavras-chaves para servir como base literária para o 

trabalho, são eles: 

 

✓ A meta (Eliyahu M. Goldratt e Jeff Cox 2ª edição); 

✓ Corrente Crítica (Eliyahu M. Goldratt, 2014); 

✓ Guia PM Book (6ª edição do Project Management Institute, 2017). 

 

● Pesquisa de campo: Questionário direcionado para profissionais com no mínimo 5 

anos de experiência em gerenciamento de projetos. Os objetivos deste questionário 

serão identificar se o planejamento e execução dos cronogramas possuem papéis 

fundamentais para o sucesso de atingimento do prazo e custo dos projetos e se as 

respostas dos especialistas selecionados para a presente pesquisa convergem para os 

princípios, conceitos e fundamentos do tema corrente crítica. 
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O questionário que será aplicado como instrumento de pesquisa terá em seguida uma 

análise de dados com abordagem qualitativa, onde se pretende analisar o conteúdo das 

respostas informadas e verificar a aderência à questão chave do trabalho. 

Neste sentido, as respostas obtidas são verificadas, para que em seguida possa ser 

analisada a aderência aos temas chaves e objetivo geral propostos pelo autor, além da análise 

do conteúdo. 

Para o questionário subjetivo aberto, perguntas de 6 até 10 do questionário, não é 

mandatório que todas as respostas dos 13 profissionais possuam similaridade aos temas 

abordados na pesquisa, porém caso exista semelhança nos termos expostos pelos respondentes 

do questionário em pelo menos uma única questão, entende-se que há aderência da proposta 

com a experiência dos profissionais, demonstrando que os temas cronograma e corrente 

crítica possuem total importância para o planejamento e execução de projetos, tornando-se um 

conteúdo útil para acadêmicos e profissionais interessados no tema. 

O questionário é direcionado a profissionais da indústria de óleo e gás, que atuem na área 

de gerenciamento de projetos pelo período mínimo de 5 anos. Como relatório geral do 

questionário, os números e informações abaixo, demonstram mais detalhes: 

➢ Enviado para 16 profissionais da indústria de óleo e gás; 

➢ Total de 13 questionários respondidos; 

➢ 10 perguntas elaboradas, sendo 5 abertas e 5 fechadas; 

➢ Tempo médio gasto pelos respondentes desde o início até a última pergunta: 

00:14min:48s; 

➢ Utilizado o site Survey Monkey como ferramenta para criação do questionário e 

coleta das respostas; 

➢ Utilizado o Excel para tabular e analisar as respostas. 

 

As questões foram organizadas da seguinte forma: 

➢ Questões de 1 até 5: Perguntas abertas: 

 

1. Indique no mínimo três motivos principais para os atrasos dos projetos executados 

em que tenha participado ou acompanhado de perto: 
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2. Indique no mínimo três motivos principais para a execução de projetos que tenha 

executado ou acompanhado de perto, ter sido executado acima do valor planejado: 

 

3. Caso já tenha trabalhado em algum projeto em que o prazo planejado inicialmente 

tenha sido cumprido na fase de execução ou ter sido executado antes do tempo, 

quais foram os três principais motivos que levaram a este sucesso? 

 

4. Caso já tenha trabalhado ou acompanhado algum projeto em que o orçamento 

planejado inicialmente tenha sido cumprido ou executado abaixo do limite, quais 

foram os três principais motivos que levaram a este sucesso? 

 

5. Cite 3 principais vantagens e desvantagens de adicionar buffer nas atividades 

intermediárias do caminho crítico de um projeto: 

 

➢ Questões de 6 até 10 – Perguntas fechadas, considerando a escala Likert: 

 

(   ) Totalmente de acordo                                         (   ) De acordo     

(   ) Não concordo nem discordo                               (   ) Discordo  

(   ) Discordo totalmente 

 

6. Você considera que o esforço dos responsáveis pelas fases de execução é maior no 

final do que no início do tempo total da atividade? 

 

7. Você considera que o comprometimento dos responsáveis pelas fases de execução é 

maior no final do que no início do tempo total da atividade? 

Para responder às questões 8 e 9, considere que o tempo planejado para realizar a 

atividade é suficiente para executá-la. 

 

8. No momento do planejamento, onde está sendo definido o tempo necessário para 

cada atividade de execução, você acredita que quanto mais tempo for 

disponibilizado para o responsável executar tal atividade, acarretará 

necessariamente em maior qualidade da execução da atividade? 
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9. No momento do planejamento, onde está sendo definido o tempo necessário para 

cada atividade de execução, você acredita que quanto mais tempo for 

disponibilizado para o responsável executar tal atividade, acarretará em maior 

chance de concluir a atividade no tempo determinado? 

 

10. Baseado na sua experiência de execução de projetos, o maior tempo das atividades 

do projeto está diretamente relacionado ao sucesso do prazo e custo de execução do 

projeto? 

 

Ressalta-se que as perguntar foram elaboradas pelo próprio Autor com base nos 

principais tópicos do projeto de pesquisa Corrente Crítica, gerenciamento de projetos e com 

foco de estarem alinhadas com a justificativa da pesquisa, com a própria pesquisa e com o 

tema Corrente Crítica. 

 O grau mínimo estipulado neste projeto de pesquisa, para testar a relação entre os 

fatos, terá como valor mínimo o percentual de 50% (cinquenta por cento), uma vez que se 

entende satisfatório um grau superior que 50% (cinquenta por cento) das respostas dos 

especialistas colaboradores do projeto de pesquisa alinhado à importância do cronograma no 

planejamento de um projeto e aos conceitos do tema corrente crítica. 

 

3.3. ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS 

De forma a explorar o resultado através de uma análise quantitativa e com o intuito de 

verificar se a metodologia de criação de cronograma, através da abordagem do método 

Corrente Crítica, é uma influenciadora para o sucesso de projetos da indústria de Óleo e Gás, 

é criado o índice de aderência para medição das respostas dos colaboradores da pesquisa. 

Uma vez que o valor seja igual ou maior do que 50%, entende-se que a corrente crítica 

poderá auxiliar o planejamento e, consequentemente, a execução dos projetos de maneira a 

mitigar o risco de atraso das atividades dos cronogramas e consequentemente, mitigar o risco 

de gasto maior do que o planejado nos projetos. 

A metodologia de medição do índice de aderência será realizada conforme os passos 

abaixo, separados pelos objetivos das questões: 
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● Questões abertas de números 1 até 4: 

 

Verificar a importância do Planejamento e Cronograma, na análise dos 

especialistas de Gerenciamento de Projetos, como causas principais para o 

sucesso ou fracasso de prazos e custos planejados dos projetos. Caso seja 

verificado nas respostas do questionário no mínimo um dos critérios descritos a 

seguir: planejamento do cronograma, foco, datas, priorização das 

atividades, recursos e tempo, será somado um ponto, que no final da análise 

de cada pergunta, servirá para verificar a média dos trezes colaboradores 

relacionada a cada pergunta; 

 

● Questão aberta de número 5: 

 

O objetivo desta pergunta é verificar se as vantagens e desvantagens 

relacionadas à adição de buffer nas atividades intermediárias do caminho 

crítico de um projeto têm relação com o atraso e custo acima do planejado para 

os projetos.  Como o tema corrente crítica sugere que o buffer não seja 

adicionado nas atividades intermediárias, e sim, ao final do cronograma, será 

analisado o resultado final desta questão da seguinte maneira: 

 

Vantagem: Caso o colaborador da pesquisa sinalize ao menos uma única vez que o 

buffer adicionado nas atividades intermediárias do caminho crítico tenha trazido 

benefício em prazo e custo ao projeto, será contabilizado menos um ponto (-1), uma 

vez que tal conclusão vai contra o conceito do tema corrente crítica. Caso não seja 

mencionado nenhum ponto específico ao prazo e custo do projeto, será contabilizado 

zero (0) ponto. 

 

Desvantagem: Caso o colaborador da pesquisa sinalize ao menos uma única vez que o 

buffer adicionado nas atividades intermediárias do caminho crítico tenha trazido 

prejuízo em prazo e custo ao projeto, será contabilizado um ponto (1), uma vez que tal 

conclusão vai de encontro ao conceito do tema corrente crítica. Caso não seja 

mencionado nenhum ponto específico ao prazo e custo do projeto, será contabilizado 

zero (0) ponto. 
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Por fim, será contabilizada a média total das cinco perguntas fechadas do questionário 

respondidas pelos treze colaboradores. Uma vez que esta média seja superior ao 

percentual de 50% (cinquenta por cento), será entendido que os correspondentes 

entendem que existe importância da questão Planejamento e Cronograma como 

variável importante para sucesso de prazo e custo de um projeto. 

● Questões abertas de números 6 até 10: 

 

O objetivo destas questões é analisar as respostas dos colaboradores do projeto 

de pesquisa para avaliar se o esforço e o comprometimento dos executores das 

atividades dos projetos são maiores no final do que no início das atividades. 

Alinhado a abordagem do tema corrente crítica, entende-se que os recursos 

humanos alocados no projeto ficam à espera que a tarefa torne-se urgente para 

ser realizada, conforme já mencionado como uma causa de atraso de projeto - a 

Síndrome do Estudante. 

 

● Questões abertas de números 6 e 7: Caso o percentual de escolha das opções 

“totalmente de acordo” e “de acordo”, duas das 5 opções disponíveis no 

questionário respondido pelos colaboradores da presente pesquisa, seja maior 

do que 50%, será estipulado para cada pergunta o grau de aderência um (1). 

Sendo menor, o grau de aderência será zero (0); 

 

● Questões abertas de números 8 até 10: Caso o percentual de escolha das opções 

“discordo” e “discordo totalmente”, duas das 5 opções disponíveis no 

questionário respondido pelos colaboradores da presente pesquisa, seja maior 

do que 50%, será estipulado para cada pergunta o grau de aderência um (1). 

Sendo menor, o grau de aderência será zero (0); 

 

● Por fim, será utilizada a fórmula abaixo, para identificar o índice de aderência 

do questionário ao objetivo geral do trabalho. 

Índice aderência = Soma dos graus de aderências das respostas abertas e fechadas  

                                                                                    2 
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Por exemplo, caso o grau de aderência das respostas de 1 até 5 seja 50% e o grau de 

aderência das respostas de 6 até 10 seja de 60%, o resultado será conforme explicitado abaixo: 

Índice aderência =  70%  +   65%  = 67,5% 

                                           2 

Neste caso acima, como o grau de aderência final foi de 67,5%, o resultado será que 

existe aderência ao objetivo geral da pesquisa.  

De maneira análoga, para os casos onde o grau de aderência seja menor ou igual ao 

valor de 50%, o resultado será que não existe aderência entre as respostas dos profissionais 

com o objetivo geral da pesquisa. 

 

3.4. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

Ainda que com o esforço e foco para mitigar limitações no método adotado para a 

pesquisa, é de extrema importância ressaltar que foram identificadas algumas, sendo 

principalmente as exemplificadas abaixo: 

 

o Gil (2008), o subjetivismo e a flexibilidade de um dos instrumentos adotados para 

coletar os dados estudados, o questionário aberto, enseja cuidado redobrado na 

análise e interpretação das respostas obtidas, sobretudo pelo fato de o pesquisador 

possuir experiência e envolvimento direto com o assunto em pauta, o que, em 

função de suas próprias convicções, pode levar a induções nas respostas dos 

entrevistados ou a um autossugestionamento na interpretação dessas respostas. 

Fazendo um paralelo ao presente trabalho, em função de ter sido aplicado também 

um questionário aberto para a coleta e tratamento das informações oriundas dos 

profissionais ao qual o questionário é submetido, entende-se que existe tal risco e 

com o objetivo de tentar minimizar tal possibilidade, um banco de respostas chaves 

é criado para que possam ser comparadas com as respostas finais dos profissionais, 

além é claro, da atenção redobrada sugerida por GIL (2008). 

 



46 
 

o Como o tema principal do estudo apresentado, Corrente Crítica, ainda não possui 

adesão na maioria das empresas de acesso do pesquisador e que uma das maiores 

dificuldades de implementação é o fator cultural, torna-se inviável um teste mais 

efetivo para comparação entre as duas diferentes metodologias de condução de 

cronograma: 

 

● Tradicional: muito conhecida e testada na maioria das empresas 

que trabalham com Gerenciamento de Projetos; 

 

● Proposta do autor, utilizar a corrente crítica como base para 

construção do cronograma, verificando se atende ao objetivo 

geral do trabalho de propor uma metodologia que minimize os 

atrasos nas atividades e, consequentemente, no tempo total de 

conclusão de um projeto. 

 

o Doxsey & De Riz (2002-2003, p. 44-45) orienta que via de regra, evitam-se estudos 

quantitativos (exploratórios ou descritivos) com menos de 30 casos. Dependendo do 

estudo, muitas vezes apenas um grupo será insuficiente para a pesquisa quantitativa 

ou qualitativa. Por outro lado, um bom estudo de caso pode envolver uma família, 

uma pequena escola ou instituição. No final das contas, o pesquisador (a), é quem 

determina a abrangência e especificação de seu estudo. É de suma importância, 

portanto, um planejamento e justificativa adequados para as estratégias adotadas em 

sua proposta. 

 

O número amostral desta pesquisa é de 13 profissionais e a razão de estar abaixo do 

número proposto por Doxsey e De Riz é pelo fato da qualificação necessária para responder 

tal questionário ser elevada, sendo necessário no mínimo 5 (cinco) anos de experiência dos 

colaboradores, que estejam atuantes no mercado e que possuam certificações e ou cursos na 

área de Gerenciamento de Projetos, além disso, o foco do trabalho restringiu-se a uma única 

empresa de óleo e gás pelo fato do autor possuir maior conhecimento dos integrantes neste 

grupo amostral. 
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4   ANÁLISE DO MÉTODO DE CORRENTE CRÍTICA COMO 

INFLUENCIADOR NO SUCESSO DE PROJETOS DA INDÚSTRIA DE ÓLEO 

E GÁS 

Visando compartilhar o resultado do questionário, junto com a interpretação do autor, 

relacionado às questões subjetivas abertas, e também com os dados obtidos no questionário 

fechado, é apresentada na análise de resultados a interpretação das questões com suas 

respectivas respostas ao desenvolvimento do tema. 

De forma a contribuir com uma análise qualitativa e quantitativa alinhada com os 

objetivos já definidos em capítulo anterior, é verificado o grau de aderência das questões do 

questionário, com o objetivo de verificar o quanto a proposta da presente pesquisa poderá 

acrescentar como uma opção para os gerentes e líderes de projetos conduzirem a execução das 

atividades críticas dos cronogramas. 

4.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO ABERTO 

Inicialmente, apresentam-se os resultados individuais de cada uma das 5 perguntas 

abertas do questionário: 
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Tabela 4: Pergunta 1 do questionário respondida por 7 dos 13 entrevistados

 

Tabela 5: Pergunta 1 do questionário respondida por 6 dos 13 entrevistados
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Análise das respostas da pergunta 1 - Indique no mínimo três motivos principais 

para os atrasos dos projetos executados em que tenha participado ou acompanhado de perto. 

Como pode ser visto nos quadros 4 e 5 acima, somente um dos trezes respondentes do 

questionário, representado pelo número 12, teve como resposta tópicos não ligados 

diretamente aos temas Planejamento e Cronograma, o que fez com que o resultado da 

pergunta 1, obtivesse o grau de aderência de 92%, pergunta com maior grau de aderência 

entre as cinco questões abertas do questionário. Apesar de não existirem pesos distintos para 

as diferentes questões, tal grau de aderência relacionado à questão um, próximo do grau 

máximo de 100%, corrobora para a pesquisa de forma positiva, uma vez que o objetivo da 

questão era verificar a importância dos temas Planejamento e Cronograma, identificados 

através das palavras planejamento do cronograma, foco, datas, priorização das 

atividades, recursos e tempo, conforme exemplificado no capítulo 3. 

 

Tabela 6: Pergunta 2 do questionário respondida por 7 dos 13 entrevistados 
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Tabela 7: Pergunta 2 do questionário respondida por 6 dos 13 entrevistados 

 

Análise das respostas da pergunta 2 - Indique no mínimo três motivos principais 

para a execução de projetos que tenha executado ou acompanhado de perto, ter sido 

executado acima do valor planejado: 

Quando o foco na pergunta é o tema custo, temos uma diminuição considerável do 

grau de aderência, comparando com a questão um, o que é comprovado por cinco 

profissionais não conseguirem verificar aderência do tema custo com as disciplinas de 

Planejamento e Cronograma de um projeto. Apesar deste ser o menor índice entre as questões 

1, 2, 3 e 4, juntamente com a questão 4, tendo um grau de aderência de 62%, ainda assim 

temos um valor superior ao estipulado como relevante para o presente projeto de pesquisa. 

Tabela 8: Pergunta 3 do questionário respondida por 7 dos 13 entrevistados. 
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Tabela 9: Pergunta 3 do questionário respondida por 6 dos 13 entrevistados 

 

Análise das respostas da pergunta 3 - Caso já tenha trabalhado em algum projeto 

em que o prazo planejado inicialmente tenha sido cumprido na fase de execução ou ter sido 

executado antes do tempo, quais foram os três principais motivos que levaram a este sucesso?  

Ressalta-se que todas as respostas de todos os quadros foram obtidas diretamente dos 

entrevistados e que quando o foco na pergunta retorna para o tema prazo, temos um grau de 
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aderência no valor de 77%. Tal aumento, comparado à questão dois, mostra um índice alto, 

onde 10 profissionais dos 13 que responderam o questionário, verificam pontos fundamentais 

relacionados aos temas chaves do questionário: Planejamento e Cronograma. O mesmo 

acontece na questão um, já abordada anteriormente, onde podemos concluir que os 

profissionais especializados em Gerenciamento de Projetos, entendem que estas atividades 

são fundamentais para que os projetos possam ser executados com êxito em prazo, conforme 

explicitado através de perguntas direcionadas para as experiências já vividas. 

 

Tabela 10: Pergunta 4 do questionário respondida por 7 dos 13 entrevistados. 
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Tabela 11: Pergunta 4 do questionário respondida por 6 dos 13 entrevistados.  

 

Análise das respostas da pergunta 4 - Caso já tenha trabalhado ou acompanhado 

algum projeto em que o orçamento planejado inicialmente tenha sido cumprido ou executado 

abaixo do limite, quais foram os três principais motivos que levaram para este sucesso? 

Com o mesmo grau de aderência da questão 2, 62%, verificamos novamente uma 

similaridade entre as respostas, da mesma maneira que ocorreu entre as questões 1 e 3. 

Analogamente, é verificado que o grau de aderência das respostas, quando o foco é custo, é 

mais discreto quando comparado ao foco prazo. Por motivos óbvios, é entendido que o 

planejamento e cronograma dos projetos, por terem como objetivos principais sequenciar e 

controlar a execução das atividades de um projeto, naturalmente impactarão o prazo do 

projeto, conforme altos índices visualizados nas questões 1 e 3. O resultado das questões 2 e 

4, com palavra-chave das perguntas abordando o tema custo, com grau de aderência de 62%, 

demonstram que a experiência dos gestores de projetos expõe considerável relação dos temas 

cronograma e planejamento com o custo. Tal fato é compreendido de maneira mais simples, 

uma vez que na execução dos projetos os recursos são alocados nas atividades do cronograma, 

e que existe um custo para cada recurso, sendo ele mão de obra humana ou mecânica, logo, 

uma vez que tenhamos prazos de execução mais extensos, é esperado, apesar de não ser uma 
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regra, que tenha maior alocação de horas dos recursos nas atividades, o que pode gerar maior 

custo ao resultado final do projeto. 

Tabela 12: Pergunta 5 do questionário respondida por 7 dos 13 entrevistados. 

 

Tabela 13: Pergunta 5 do questionário respondida por 6 dos 13 entrevistados. 
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Análise das respostas da pergunta 5 - Cite 3 principais vantagens e desvantagens de 

adicionar buffer nas atividades intermediárias do caminho crítico de um projeto: 

O primeiro ponto que cabe comentar na análise da questão 5, refere-se ao fato de 

alguns dos colaboradores da pesquisa, para ser mais preciso 7 pessoas, não terem informado 

as desvantagens, não gerando a certeza necessária para saber se eles consideraram não existir 

desvantagem de adicionar buffer nas atividades intermediárias do caminho crítico de um 

projeto ou se simplesmente não incluíram a resposta completa. De qualquer forma, para não 

contaminar o resultado com a retirada desta questão, será incluso no resultado final o grau de 

aderência desta pergunta. O grau de aderência foi de -15%, o que demonstra um resultado 

inferior a zero, em função das respostas analisadas que foram contrárias ao que é preconizado 

pela Corrente Crítica, pontuarem com o valor de -1 (menos um) ponto, conforme explicitado 

no capítulo 3. 

A média do grau de aderência das cinco primeiras questões, denominadas como 

abertas, foi de 55%, conforme cálculo abaixo: 

Índice aderência = Soma dos Graus de Aderência de P1, P2, P3, P4 e P5                                                                     

                                                                5                                                                                                                                    

 

Índice aderência = 92% + 62% + 79% + 62% + (-15%)                                                                     

                                                         5                                                                                                                                    

Índice aderência = 55% 

Ressalta-se novamente que todas as respostas em todos os quadros foram obvtidas 

diretamente dos entrevistas e que, conforme os critérios de verificação de aderência 

previamente estabelecidos, como o grau de aderência final foi de 55% (cinquenta e cinco por 

cento), ou seja, maior que o índice mínimo de 50% (cinquenta por cento), o resultado é que 

em relação a essas questões existe aderência ao objetivo geral da pesquisa. Nesse sentido 

significa dizer que, a princípio, existe aderência entre as respostas obtidas a essas perguntas e 

os pressupostos da Corrente Crítica, sendo certo que segundo a análise exclusiva dessas 

questões, o tema corrente crítica pode influenciar positivamente na execução do prazo e custo 

de um projeto.  
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4.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO FECHADO 

Tabela 14: Pergunta 6 do questionário respondida pelos 13 entrevistados 

 

Análise das respostas da pergunta 6 - Você considera que o esforço dos 

responsáveis pelas fases de execução é maior no final do que no início do tempo total da 

atividade?  

As opções “totalmente de acordo” e “de acordo” da tabela acima, indicam onde estão 

os resultados esperados pelo autor, uma vez que na análise do tema corrente crítica, é 

identificado que quando é colocado o buffer nas atividades intermediárias, existe maior 

chance de atraso, em função da maior energia dos recursos alocados para a execução ter maior 

esforço no final, desperdiçando a folga adicionada para contenções. Neste caso, uma vez 

identificado o percentual maior que 50% nas respostas esperadas, é marcado 1 ponto, o que 

ocorreu no caso da pergunta 6, onde o total do percentual de respostas nas opções esperadas 

somou 69,23%. 
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Tabela 15: Pergunta 7 do questionário respondida pelos 13 entrevistados. 

 

Análise das respostas da pergunta 7 - Você considera que o comprometimento dos 

responsáveis pelas fases de execução é maior no final do que no início do tempo total da 

atividade?  

Na questão 7, a expectativa de resposta é exatamente igual a questão 6, tendo também 

a mesma justificativa, uma vez que o comprometimento acentua a possibilidade de êxito das 

atividades. Para esta questão, o valor encontrado foi de 46,15%, o que de acordo com a 

medição estipulada pelo autor, não pontua para o grau de aderência, apesar de chegar próximo 

ao limite mínimo necessário. 

Tabela 16: Pergunta 8 do questionário respondida pelos 13 entrevistados. 
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 Análise das respostas da pergunta 8 - No momento do planejamento, onde está 

sendo definido o tempo necessário para cada atividade de execução, você acredita que 

quanto mais tempo for disponibilizado para o responsável executar tal atividade, acarretará 

necessariamente em maior qualidade da execução da atividade? 

Nesta pergunta, o autor associa quantidade de tempo com desempenho de qualidade, 

justamente para testar a compreensão dos colaboradores da pesquisa. Existe uma crença que 

quanto maior tempo para executar alguma tarefa ou atividade, maior qualidade haverá no 

produto final. De acordo com as respostas dos profissionais de gerenciamento de projetos, 

61,54% discordam ou discordam totalmente de tal crença, o que está alinhado ao conceito do 

tema corrente crítica, pois com maior tempo para execução das atividades, existe mais chance 

dos recursos atuarem em outras atividades, podendo perder o foco da atividade considerada e 

causar risco de qualidade ao projeto. Da mesma maneira, é entendido que caso a atividade 

tenha o tempo justo e necessário, não necessariamente existe comprometimento da qualidade 
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e pela coleta de dados, pode ser interpretado que ajudaria neste indicador e diferencial tão 

importante para as empresas. 

Tabela 17: Pergunta 9 do questionário respondida pelos 13 entrevistados.

 

 

Análise das respostas da pergunta 9 - No momento do planejamento, onde está 

sendo definido o tempo necessário para cada atividade de execução, você acredita que 

quanto mais tempo for disponibilizado para o responsável executar tal atividade, acarretará 

em maior chance de concluir a atividade no tempo determinado?  

O resultado de tal questão, apesar de ser abaixo do mínimo de 50%, mostra que não é 

uma verdade absoluta, se é que ela exista em termos tão complexos como gestão de projetos, 

com relação ao tempo e chance de cumprimento da atividade. Naturalmente acabamos 

acreditando que quanto maior tempo para concluir algo, mais chance de concluirmos a 

atividade antes ou até a data fim, apesar de 38,46% dos colaboradores não associarem 
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diretamente ao êxito do atingimento da data. Neste caso, a questão não pontua para grau de 

aderência final. 

Tabela 18: Pergunta 10 do questionário respondida pelos 13 entrevistados. 

 

Análise das respostas da pergunta 10 - Baseado na sua experiência de execução de 

projetos, o maior tempo das atividades do projeto está diretamente relacionado ao sucesso do 

prazo e custo de execução do projeto? 

Apesar de não existir peso para as questões, conforme já mencionado pelo autor, nesta 

pergunta são abordados dois pontos de suma importância para a maioria dos projetos: sucesso 

do prazo e de custo. A resposta esperada associada ao tema corrente crítica é que exista 

discordância dos profissionais de gerenciamento de projetos entre a conexão do maior tempo 

das atividades com o sucesso dos pontos abordados, o que pode ser analisado pelas respostas 

de 53,85% do total de 13 respondentes à esta questão. Logo, como o valor encontrado é maior 

do que 50%, é pontuado um ponto através desta questão, o que será adicionado a análise final 

da pesquisa realizada. 
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Nos questionários fechados, em todos os quadros, as respostas foram previamente 

elaboradas pelo próprio Autor e disponibilizadas para escolha dos entrevistados. Nesse caso a 

média do grau de aderência das cinco últimas questões, denominadas como fechadas, foi de 

60%, uma vez que que três perguntas obtiveram no mínimo 50%, pontuando um ponto cada 

uma para o total de 5 questões. 

 

4.3. GRAU DE ADERÊNCIA 

De acordo com a fórmula de aderência, exemplificada no tópico 3.3, que tem por 

objetivo verificar o índice de aderência do questionário ao objetivo geral do trabalho, o valor 

final encontrado é: 

Índice aderência = Soma do grau de aderência das respostas abertas e fechadas  

                                                                               2 

Logo, 

Índice aderência =  55% + 60%  = 57,5% 

                                         2 

Neste caso, como o grau de aderência final foi de 57,5%, entende-se que o resultado 

final da pesquisa é que existe aderência nas respostas dos especialistas de Gerenciamento de 

Projetos ao objetivo geral da pesquisa. 

4.4. ANÁLISE CRÍTICA E VALIDAÇÃO 

De acordo com o resultado obtido, através da análise da aderência do questionário 

direcionado aos especialistas em gerenciamento de projetos de uma empresa multinacional do 

mercado de óleo e gás, entende-se, através da análise qualitativa dos resultados, que o tema 

corrente crítica pode contribuir de maneira extremamente positiva para o prazo e custo de um 

projeto, uma vez que seja utilizado como metodologia para elaboração, acompanhamento e 

execução do cronograma e seguido em suas diversas etapas e procedimentos. 

Um fato curioso e alinhado com alguns dados trazidos no presente projeto, mostra que 

na pergunta 4, onde são questionados os três principais motivos que levaram ao sucesso, em 
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caso de já ter trabalhado ou acompanhou algum projeto em que o orçamento planejado 

inicialmente tenha sido cumprido ou executado abaixo do limite, 2 (dois) entrevistados 

respondem que nunca trabalharam ou acompanharam projetos com este sucesso e 3 (três) não 

respondem. Considerando que estes profissionais já executaram no mínimo 10 projetos ao 

longo do período que atuam no mercado, nota-se que o tema é amplo, complexo e a análise de 

somente uma variável estudada, não conseguirá trazer um resultado perfeito para a execução 

dos projetos, sendo necessária a avaliação de outros fatores tão importantes quanto o tema 

estudado, principalmente quando abordamos a área de gerenciamento de projetos, onde temos 

a atuação direta de seres humanos, propensos a diferentes condições psicológicas que podem 

oscilar e mudar consideravelmente o resultado final esperado, porém nada disso elimina ou 

diminui o mérito da Teoria Crítica ora indicado através dos dados obtidos. 

De qualquer forma, a abordagem de novas metodologias de condução de projetos, 

obviamente sem que seja perdida a conceituada e consagrada orientação do PMBOK, nos faz 

avançar em busca de inovação, raciocínio crítico e acima de tudo holístico, para inclusive 

conseguirmos criar versões híbridas com sucesso.  

 

6 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

O resultado final da pesquisa, através do grau de aderência final de 57,5% demonstra 

que, uma vez que seja bem aplicado como metodologia de um projeto, o tema corrente crítica 

pode influenciar positivamente na execução do prazo e custo de um projeto. 

Através da análise do questionário, principalmente das questões abertas, tem-se um 

excelente conteúdo de profissionais que transcrevem nas respostas de algumas questões, os 

maiores erros e acertos cometidos em projetos que tenham atuado ou participado, o que pode 

ser aproveitado para análise e conclusões de lições aprendidas, em casos de aplicações no 

mesmo perfil de empresa e com projetos multidisciplinares. 

Um fato que chama a atenção é a comunicação ser algo pontuado em algumas das 

respostas como fator prejudicial para o projeto, uma vez que seja realizada com falhas. Apesar 

de toda a tecnologia disponível e acessível para que consigamos nos comunicar de maneira 

ágil, com registros e históricos e das formas mais adequadas ao que faça sentido para o 
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receptor de tal informação, ainda nos dias de hoje é visto como fator crítico e pontuada como 

influenciadora nos casos de insucesso dos projetos. 

Como sugestão de novos estudos a partir deste projeto, fundamentais para a 

continuidade e maior abrangência da pesquisa, são sugeridos os seguintes temas: 

 

o Impacto e análise da metodologia corrente crítica em diferentes mercados; 

o Análise das principais variáveis que comprometem a execução de projetos; 

o Análise de um maior número de amostras/Universo amostral; 

o A análise de causa raiz do pouco tempo para realizar o planejamento dos projetos; 

o Análise e avaliação generalista dos projetos já executados com a utilização da 

metodologia corrente crítica; 

o A comunicação e sua importância para o sucesso dos projetos. 
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