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RESUMO 

 

O presente projeto propõe requisitos do gerenciamento de projetos e da gestão de processos 

como forma de desdobramento da estratégia competitiva por meio da análise da literatura e pelo 

levantamento com especialistas de mercado. Perante esse cenário, a pesquisa tenciona um 

aprofundamento nas temáticas centrais, estratégia competitiva, gestão de processos e 

gerenciamento de projetos, visando assim também, a identificação dos fatores críticos de 

sucesso para a implementação de uma estratégia competitiva, a detecção da correlação existente 

entre estratégia competitiva, gestão de processos e gerenciamento de projetos e a recomendação 

de orientações para uma implementação de uma estratégia competitiva bem sucedida. Desse 

modo, para alcançar os objetivos almejados, realizou-se uma pesquisa na literatura através de 

um levantamento bibliométrico e aplicado um questionário como instrumento de coleta de 

dados, sendo que, para os tratamentos estatísticos utilizou-se a análise das frequências, 

acumulada e relativa, a posição central moda e o coeficiente de Correlação de Spearman. Como 

resultados principais, observou-se que todos os 42 requisitos levantados na literatura foram 

considerados como fatores críticos de sucessos para a implementação de uma estratégia 

competitiva e, pela análise das respostas dos profissionais foi possível a inclusão de mais 12 

outros. Além disso, identificou-se que há correlação entre estratégia competitiva, gestão de 

processos e gerenciamento de projetos, exceto para o requisito foco no cliente. Ademais, foi 

possível recomendar como orientação para as empresas quatro ações prioritárias na 

implementação de uma estratégia competitiva. Concluiu-se na pesquisa que além dos pilares 

estratégia, processos e projetos, as pessoas, na figura de cliente ou colaboradores, precisam ser 

incluídas como uma das bases para a vantagem competitiva.  

 

Palavras-chaves: Estratégia; Gestão de processos; Gerenciamento de projetos; Vantagem 

Competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This project proposes requirements from project management and process management as a 

way of unfolding the competitive strategy through analysis of the literature and a survey with 

market experts. Given this scenario, the research intends to explore the central themes, 

competitive strategy, process management and project management. It also aims to identify the 

critical success factors for the implementation of a competitive strategy, to notice the correlation 

between competitive strategy, process management and project management and to recommend 

guidelines for successful competitive strategy implementation. Thus, in order to reach the 

desired objectives, a literature survey was carried out through a bibliometric survey and a 

questionnaire was applied as a data collection instrument. For the statistical analysis, 

cumulative and relative frequency analysis, the central tendency position mode and the 

Spearman correlation coefficient were used. As main results, it was observed that all 42 

requirements identified in the literature were considered critical success factors for the 

implementation of a competitive strategy and, through the analysis of the professionals' 

answers, it was possible to include 12 more. In addition, it has been identified that there is a 

correlation between competitive strategy, process management and project management, but 

not with customer focus requirement. And, it was also possible to recommend as orientation to 

companies, four priority actions in the implementation of a competitive strategy. It has been 

concluded in the research that beyond the pillars of strategy, processes and projects, people, be 

they customers or employees, need to be included as one more basis for a competitive 

advantage. 

 

Keywords: Strategy; Process management; Project management; Competitive advantage. 
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de Gerenciamento de Projetos)  

IPMA ICB Internacional Project Management Association Individual Competence 

Baseline (Linha de Base de Competência Individual da Associação 

Internacional de Gerenciamento de Projetos) 

ISO International Organization for Standardization (Organização 

Internacional de Normalização)  

OCG Office of Government Commerce (Escritório de Comércio do Governo) 

PDCA Plan, Do, Check e Action, (Planejar, Fazer, Checar e Executar) 

PMBOK Project Management Body of Knowledge (Guia Prático de Conhecimento 

em Gerenciamento de Projetos) 

PMI Project Management Institute (Instituto de Gerenciamento de Projetos) 

PRINCE2 Projects in Controlled Environments ( Projetos em Ambientes 

Controlados) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

As organizações enfrentam a dinâmica inconstante do mercado com a evolução de 

tecnologias, mudanças de regulamentação, flutuações da economia, anseios variados dos 

clientes, ou seja, estão expostas a uma série de circunstâncias mutáveis. Diante disso, os 

executivos tendem a enfrentar dificuldades em termos de concretização das estratégias de 

negócio quando essas não são adaptáveis e se mantém em um viés linear, sem incrementos 

originados das novas aspirações do mercado e sem se ajustar aos novos rumos do ambiente 

(SULL, 2007). 

Sterling (2003) corrobora com esse quadro, destacando que, há uma variedade de causas 

para o insucesso nas implementações de estratégias organizacionais, sendo as principais: 

mudanças de mercado, respostas eficazes da concorrência à estratégia, uso de recursos 

insuficientes, ineficiência de comunicação, precária compreensão e engajamento pelos 

responsáveis pela ação, falta de foco, modelos de negócios mal concebidos e aplicação tardia 

de contribuições oportunas e diferentes. 

Segundo Köseoölu, Barca e Karayormuk (2009), o fracasso das estratégias deve-se 

primordialmente ao processo de formulação, sendo os maiores problemas nesse sentido: 

divergência de consenso entre os tomadores de decisão, falta de identificação das futuras 

grandes dificuldades para a companhia, formuladores ineficazes, treinamento inadequado, 

regulamentação pouco clara, organização incompatível com cultura, atividades concorrentes 

entre pessoas, comunicação imprópria, ineficácia na coordenação e sistema de informação 

antiquado. 

Complementando esse pensamento, Anholon, Silva e Quelhas (2017) identificaram que 

a execução do plano estratégico em muitos casos tende ao insucesso nas companhias brasileiras, 

principalmente, devido à baixa participação ativa da liderança no processo de assegurar o 

desdobramento em ações. Logo, é essencial o comprometimento da organização em prol desse 

objetivo e esse ensejo inicia-se pelos líderes que, além disso, devem administrar os conflitos e 

resolver os problemas para facilitar a tomada de decisão. 

Somado a esse cenário, a competitividade do ambiente desafia as empresas a 

promoverem uma visão mais norteada em acompanhar o desempenho dos processos para que a 



20 

 

 

execução de fluxos do negócio atenda a anseios por uma melhor qualidade, porém com custos 

e tempos de execução reduzidos. Verificando-se assim que, para o sucesso do empreendimento 

é necessário um planejamento adequado e uma alocação de recursos assertiva (XU et al., 2013). 

Para Sterling (2003), a efetividade na implementação da estratégia pode ser facilitada 

pelos seguintes atributos: alinhamento da estratégica com a estrutura organizacional e 

capacidades, planejamento das possíveis reações dos concorrentes, envolvimento dos gestores 

no desenvolvimento da estratégia, comunicação consistente e persistente, planos de negócio 

com a visão das ações e do orçamento, monitoramento do desempenho, responsabilidade para 

assumir as mudanças necessárias e desdobramento tecnológico em consonância com estratégia. 

Diante disso, as empresas têm a oportunidade de transformar esse panorama, ao orientar 

o negócio a processos, elos integradores de um sistema de gestão e agentes de mudança, uma 

vez que a partir do entendimento e análise dos fluxos de trabalho, é possível promover: o 

consenso geral sobre o empreendimento, a definição e estabelecimento de estratégia, orientação 

sobre o orçamento, alinhamento dos escopos e sinergia no portfólio de projetos, 

estabelecimento da gestão de pessoas, estruturação da avaliação de desempenho, orientação da 

tecnologia da informação e coordenação das atividades com papéis e responsabilidades 

definidos (JESUS; MACIEIRA, 2015). 

Sendo assim, as organizações devem buscar dominar sua lógica processual e também 

investir em análises contínuas para identificar e implementar as eventuais necessidades de 

melhorias. Desse modo, a gestão de processos busca apoiar a companhia ao ser um 

potencializador da vantagem competitiva, concentrando esforços em termos de conhecimento 

dos processos e como torná-los mais eficazes, auxiliando na geração de valor para o consumidor 

(ABMPM, 2013). 

Paim et al. (2009), definem gestão de processos como “um conjunto articulado de 

tarefas permanentes para projetar e promover o funcionamento e aprendizado sobre os 

processos” e também identifica como benefícios esperados: a uniformidade de entendimento 

sobre o trabalho, a melhoria no fluxo de informação, padronização de processos, 

aprimoramento na gestão organizacional, aumento da compreensão teórica e prática, redução 

tempos e custos, aumento da satisfação dos clientes e redução de defeitos. 

Entretanto, a gestão de processos adotada isoladamente tende a não contribuir para o 

alcance dos objetivos estratégicos, uma vez que não é o seu papel oferecer a resposta sobre o 

foco adequado de uma organização. Sendo sua função a de executar um plano estratégico 
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alinhado as diretrizes definidas aos processos, sofrendo a influência do mercado no qual a 

companhia está inserida (TRKMAN, 2010). 

Em sinergia com essa necessidade de concretizar a visão estratégica em um ambiente 

com demandas rigorosas em termos de agilidade, versatilidade e confiabilidade, outro modelo 

de gestão que também pode ser um apoio nesse desafio é a de projetos. Sendo que, de acordo 

com a definição do PMI (2014), projeto é o “esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço e resultado único” e são frequentemente utilizados para o alcance de objetivos 

organizacionais e cuja construção requer um controle preciso de uma série de variáveis, tais 

como, tempo de execução, custo e qualidade. 

Britz e Buys (2007) destacam o gerenciamento de projetos como uma disciplina 

orientada para execução e cujo resultado tende a minimizar as dificuldades de entregas dos 

objetivos estratégicos. Para eles, além das tradicionais análises de mercado, seriam necessárias 

três fases: pré-planejamento estratégico, alinhamento com os envolvidos para estimular 

engajamento e criação do escritório de projeto para implementar e acompanhar o progresso; 

planejamento estratégico, os temas da estratégia devem ser estabelecidos, organizados em 

projetos e as responsabilidades definidas; e, implementação, detalhamento dos escopos dos 

projetos, comunicação para toda a companhia e execução com monitoramento. E ainda, vale 

destacar que, os planos da estratégia devem ser incorporados no cotidiano da companhia para 

não serem esquecidos perante o cotidiano organizacional. 

Serra e Kunc (2015) completam a visão, ao apontar que a adoção de diretrizes de 

negócio, usualmente implica em mudanças organizacionais, requerendo o desenvolvimento de 

projetos que mesmo empregando as técnicas de gerenciamento, em alguns casos falham por 

não entregarem os benefícios esperados pela empresa, o que pode ser minimizado pela 

aplicação de uma estratégia de gerenciamento de benefícios integrada aos processos de 

governança corporativa, visando com isso, à criação de valor ao negócio das organizações.  

De acordo com Freitas (2016), projetos entregam para a organização, produtos, 

resultados ou serviços, que são transferidos para os processos contínuos da operação da empresa 

e devem ser monitorados para identificação se os benefícios esperados foram alcançados. Nesse 

momento de transição, até que a operação absorva essas entregas do projeto há a interseção 

entre o gerenciamento de projetos, que está acompanhando se os resultados entregues estão 

alinhados com as estratégias estabelecidas, e a gestão dos processos da companhia com o papel 

de promotor do funcionamento e da melhoria contínua.  
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Justamente nesse ponto de aprimoramento continuado, incremento evolutivo para 

garantir a permanência dos objetivos da companhia, pode-se perceber outra convergência entre 

projetos e processos, descrita pela ABMPM (2013), “melhoria de processos de negócios é uma 

iniciativa específica ou um projeto para melhorar o alinhamento e o desempenho de processos 

com a estratégia organizacional e as expectativas do cliente”. 

Observa-se que tanto a gestão de processo quanto a de projeto são métodos que 

aumentam a possibilidade de uma execução da estratégia com sucesso. Segundo Olivier (2015), 

os sete componentes organizacionais mais vitais para tal fim são: primeiramente, habilidade da 

liderança no desenvolvimento da jornada de planejamento e de ação; em segundo lugar, ter um 

plano estratégico com os papéis e responsabilidades bem definidos, sendo ele equilibrado, 

integrado, claro e com detalhes suficientes para a implementação; em terceiro lugar, está o 

gerenciamento de projetos, apoio na execução; na quarta posição, se encontra o alinhamento da 

integração da estratégia com outros elementos da empresa, tais como, estrutura, processos, 

tecnologia, cultura e orçamento; em quinto, um ciclo contínuo de medição, avaliação, melhoria 

e aprendizado; em sexto, ter um direcionamento transparente e em prol da motivação dos 

recursos; e, por fim, o engajamento de todos. 

Perante o quadro explicitado, para a empresa se manter competitiva é importante ter 

uma visão homogênea e integrada dos elos do seu sistema de produção. Sendo então, a aplicação 

dos métodos de gestão, tais como, de processos e projetos relevantes para possibilitar a 

oportunidade de haver um desdobramento mais assertivo da estratégia, minimizar riscos 

operacionais, tornar os meios mais eficientes, agregar valor as atividades exercidas e maximizar 

as possibilidades de alcance das diretrizes traçadas.  

 

1.2. SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Manter a prosperidade empresarial gera fundamentalmente a demanda por uma 

orquestração holística dos negócios através de ações ágeis e assertivas, sendo então desafiante 

para as firmas desdobrarem efetivamente suas estratégias em planos reais, eficientes e eficazes 

que consigam ser realizados em tempo hábil para agregar valor as entregas. 

Cândido e Santos (2015) identificaram que a taxa de falha da implementação da 

estratégia é difícil de ser determinada com assertividade, uma vez que em suas análises 

perceberam uma variabilidade alta de resultados na literatura, abrangendo de valores muito 
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baixos de insucesso à extramente elevados, fato esse, motivado pela dependência do contexto 

organizacional e pela metodologia adotada no estudo. Entretanto, independente dessa 

imprecisão de percentual ainda há um alto índice de empresas que não concretizam suas 

estratégias.  

Por outro lado, Ramashala, Pretorius e Steyn (2015) destacam que quando a estratégia 

é bem-sucedida cria-se uma vantagem competitiva, para isso, precisa ter abordagem equilibrada 

de conceitos, modelos, pessoas, gestão e interação, o que tende a aprimorar o resultado ao ter 

os componentes adequados no âmbito da liderança, da governança corporativa e supervisão 

(considerando a mensuração de desempenho) e nas práticas de gerenciamento de projetos. 

Diante disso, o problema da pesquisa é em torno dessa dificuldade das organizações em 

conseguirem concretizar suas estratégias de negócio e ainda se manterem competitivas, uma 

vez que no cotidiano lidam com toda a volatilidade do mercado e as necessidades perenes das 

operações. Somado ao fato de que, muitas empresas carecem do entendimento do todo do seu 

negócio e dos possíveis impactos que as mudanças provenientes do ambiente podem ocasionar 

a companhia.  

Para melhorar esse quadro, uma possível oportunidade pode estar vinculada com um 

investimento em métodos de gestão, tais como de projetos e processos, consagrados por 

organizar a transformação de operações organizacionais, uniformizar e facilitar a coordenação 

do fluxo de trabalho, encadear a lógica de atividades para a entrega de resultados, acompanhar 

o desempenho da companhia, padronizar e melhorar processos, atender aos requisitos do 

negócio, promover credibilidade das ações corporativas para as partes interessadas, se antever 

ao mercado, ser flexível, atender de forma mais rápida e assertiva, conduzir os colaboradores 

no caminho certo e produzir mercadorias ou serviços com qualidade. 

Perante esse cenário, a expectativa de entender se realmente o alcance dos objetivos 

estratégicos em uma organização tem sucesso quando alinhada com estruturas organizadas de 

gestão de projetos e processos é o cerne do estudo. Para tal a questão norteadora da dissertação 

é, “Como a implementação da estratégia competitiva pode ser facilitada e bem sucedida através 

da aplicação do gerenciamento de projetos e da gestão de processos?”.  

1.3. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.3.1.  Objetivo geral 

 



24 

 

 

O objetivo geral formulado para o trabalho é propor requisitos do gerenciamento de 

projetos e da gestão de processos como forma de implementação da estratégia competitiva por 

meio da análise da literatura e pelo levantamento com especialistas de mercado. 

 

1.3.2.  Objetivos específicos  

 

Para esse estudo, os objetivos específicos elaborados são: 

a) Identificar quais dos requisitos levantados na literatura são fatores críticos de sucesso 

para a implementação de uma estratégica competitiva; 

b) Ordenar a relevância em uma implementação de uma estratégia competitiva dos 

requisitos levantados na literatura; 

c) Detectar a correlação existente entre estratégia competitiva, gestão de processos e 

gerenciamento de projetos; 

d) Recomendar orientações para a organização implementar através da gestão de processos 

e do gerenciamento de projetos uma estratégia competitiva bem sucedida; 

Esses objetivos específicos visam responder as seguintes questões secundárias do 

estudo: 

a) Quais os requisitos levantados na literatura são fatores críticos de sucesso para a 

implementação da estratégia competitiva? 

b) Qual a ordem de relevância em uma implementação de uma estratégia competitiva dos 

requisitos levantados na literatura? 

c) Qual a relação entre a gestão de processos, gerenciamento de projetos e estratégia 

competitiva? 

d) Quais orientações a organização pode seguir para através da gestão de processos e o 

gerenciamento de projetos para implementar uma estratégia competitiva bem sucedida? 

 

 

1.4. RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

A obra tem como resultado científico esperado identificar se os métodos de gestão de 

processos e do gerenciamento de projetos ao serem utilizados em uma organização aumentam 

o potencial dela ao concretizar a estratégia pensada, sendo então, uma fonte para maximizar o 
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uso dessas técnicas e também fomentar mais estudos de outros métodos de gestão integrados 

que podem agregar mais resultados positivos ao negócio. 

A importância desse tipo de análise é a possibilidade de promover a visão sistêmica de 

gestão como um meio de alavancagem da empresa no mercado de trabalho e também como 

uma forma de facilitar a aplicação dos anseios organizacionais em resultados. 

Destaca-se também como justificativa que o resultado encontrado, por ter um 

alinhamento com a linha de pesquisa do Mestrado de Sistema de Gestão referente à Estratégia 

e Competitividade, contribuirá com o objetivo desse segmento do curso de compreender o 

comportamento competitivo e fatores determinantes da vantagem competitiva.  

Por fim, almeja-se que, a contribuição da pesquisa interesse à sociedade por 

potencializar a redução de erros na prestação de serviços e na entrega de produtos; ao meio 

acadêmico por ser uma fonte de futuras buscas; e as empresa por promover a oportunidade de 

melhoria dos seus processos. 

 

 

1.5. APLICABILIDADE 

 

Os produtos desse projeto, esquema com a ordem de relevância dos fatores críticos de 

sucesso para a implementação de uma estratégia competitiva e recomendações de orientações 

de ações prioritárias na organização, podem promover um apoio às empresas no que tange a 

implementações do planejamento estratégico, uma vez que com esse conteúdo é possível 

estabelecer um plano de ação pautado em experiências prévias, minimizando assim as chances 

de erros e estabelecendo ordenamento e foco.  

Desse modo, as lideranças podem promover ações para adaptar o ambiente corporativo 

em prol de que todos os eles produtivos estejam alinhados aos objetivos estratégicos. 

 

1.6. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Em relação à delimitação do estudo, convém salientar que uma das principais diz 

respeito ao tamanho da amostra. Nesse sentido, a pesquisa foi aplicada no período de 4 de Julho 

de 2018 a 4 de agosto de 2018 em grupos do Linkedin com sinergias com os temas do trabalho 

e também foi enviado para uma base de quatrocentos especialistas em projetos e processos. 
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Sendo que, o perfil desejado de respondente foi de um profissional com no mínimo cinco anos 

de experiência em pelo menos um dos temas projetos ou processos.  

Ressalta-se que, a quantidade de retorno foi de 71 respondentes dentro desse perfil 

desejado, logo todo o resultado do estudo ficou condicionado a essa quantidade de respondentes 

do questionário. Além disso, não foi possível realizar generalizações devido ao 

desconhecimento do tamanho da população. 

Do ponto de vista geográfico, como a aplicação do instrumento de coleta de dados foi na 

língua portuguesa a priori o contexto brasileiro foi o foco principalmente, porém não é descartada 

a visão de profissionais atuando em cenários de multinacionais com outros locais de trabalho no 

mundo. 

Por fim, destaca-se que, a literatura estudada abrangeu um período de 1991 à 2017 e foi essa 

a base para a revisão bibliográfica e para a construção do questionário aplicado 

 

1.7. ESTRUTURAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Seguindo o modelo adaptado de Granha (2017), o Quadro 1 apresenta uma visão 

esquemática da estrutura geral da pesquisa apresentando a interligação da situação problema, 

questões, norteadora e secundárias, e os objetivos, geral e específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Estrutura da pesquisa 

Situação 

Problema 
Objetivo Geral Questões Secundárias Objetivos Específicos  
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“Como a 

implementaçã

o da 

estratégia 

competitiva 

pode ser 

facilitado e 

bem sucedido 

através da 

aplicação do 

gerenciament

o de projetos 

e da gestão de 

processos?”. 

 

Propor requisitos 

do 

gerenciamento de 

projetos e da 

gestão de 

processos como 

forma de 

implementação 

da estratégia 

competitiva por 

meio da análise 

da literatura e 

pelo 

levantamento 

com especialistas 

de mercado. 

a) Identificar quais dos requisitos 

levantados na literatura são fatores críticos 

de sucesso para a implementação de uma 

estratégica competitiva; 

b) Ordenar a relevância em uma 

implementação de uma estratégia 

competitiva dos requisitos levantados na 

literatura; 

c) Detectar a correlação existente entre 

estratégia competitiva, gestão de processos 

e gerenciamento de projetos; 

d) Recomendar orientações para a 

organização ter através da gestão de 

processos e do gerenciamento de projetos 

a implementação de uma estratégia 

competitiva bem sucedida; 

a) Quais os requisitos levantados na 

literatura são fatores críticos de sucesso 

para a implementação da estratégia 

competitiva? 

b) Qual a ordem de relevância em uma 

implementação de uma estratégia 

competitiva dos requisitos levantados 

na literatura? 

 c) Qual a relação entre a gestão de 

processos, gerenciamento de projetos e 

estratégia competitiva? 

d) Quais orientações a organização 

pode seguir para através da gestão de 

processos e o gerenciamento de 

projetos implementar uma estratégia 

competitiva bem sucedida? 

Fonte: Adaptado de Granha (2017) 

 

Visando o alcance dos objetivos gerais e específicos do estudo, este trabalho divide-se 

em cinco capítulos, que se encontram sintetizados abaixo. 

O Capítulo 1 apresenta a introdução da pesquisa, englobando a contextualização sobre 

o tema, a situação problema estudada e suas questões relacionadas, o desdobramento dos 

objetivos gerais e específicos, a relevância da obra e a delimitação da pesquisa. 

O Capítulo 2 abrange a revisão bibliográfica com a ênfase em quatro pilares: estratégia, 

competitividade, gestão de processos e gerenciamento de projetos. Assim como, a integração 

desses assuntos. 

O Capítulo 3 detalha o método da pesquisa, esclarecendo a natureza dos procedimentos 

realizados. 

O Capítulo 4 demonstra os resultados obtidos na pesquisa, analisando e discutindo a luz 

da literatura estudada. 

O Capítulo 5 visa concluir o estudo, com o apontamento das limitações e recomendações 

para futuros trabalhos.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo, construído com base em um estudo bibliométrico, abrange o 

esclarecimento dos fundamentos presentes na literatura sobre de estratégia, gerenciamento de 

projetos, gestão de processos e competitividade, visando ampliar o conhecimento relevante 

sobre esses pilares do estudo.  

 

2.1.  ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL  

 

2.1.1.  Contextualização  

 

Gerir estrategicamente as organizações para estar em consonância com o mercado e 

antever os movimentos da concorrência em prol de um resultado satisfatório é uma preocupação 

permanente para os líderes de negócio. Consequentemente, o conceito de estratégia tem sido 

um tema central de abordagens acadêmicas e segundo Ronda-Pupo e Guerra-Martin (2012) esse 

tipo de pesquisa começa por volta dos anos 60 e tem evoluído ao longo do tempo.  

Mintzberg (1987) salientou que estratégia pode ser vista como um plano, pretexto, 

padrão, posicionamento ou perspectiva. Para Barney (2002), estratégia é a teoria da empresa 

para competir com sucesso, intencionando a vantagem competitiva. Já Grant (2004) a identifica 

como um suporte que dá coerência a tomada de decisão, como um instrumento de coordenação 

organizacional e como um alvo a ser alcançado.  

Ronda-Pupo e Guerra-Martin (2012), ao analisarem o quadro da progressão de 

entendimento do termo estratégia, propõem como sua definição: “a dinâmica da relação da 

empresa com seu ambiente para o qual as ações necessárias são tomadas para atingir seus 

objetivos e/ou para aumentar o desempenho por meio do uso racional dos recursos”. 

Independente do conceito adotado, um fato comum quando se pensa em estratégia é a 

sua formulação e implementação. Segundo Abraham (2012), o planejamento estratégico é o 

processo seguido por uma empresa coletivamente para elaborar a visão de onde ela deseja 

chegar e como irá alcançar esse seu objetivo. Segundo Bright, Ahmad e Zahra (2017), o grau 

de planejamento formal referente à estratégia da organização pode variar de acordo com o setor 

industrial, idade do negócio, a receita anual e o número de empregados.  
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Austin (1990) expõe que decidir sobre o direcionamento das ações de uma companhia 

demanda um entendimento coerente de todo o meio empresarial. Para isso, a chave para o 

sucesso se faz pela compreensão da estratégia adequada para alavancar a organização, sendo 

fundamental distinguir as informações relevantes para o negócio. Destacando-se como fontes 

de análises interdependentes, os fatores econômicos, político, cultural e demográfico nos níveis, 

internacional, nacional, da indústria e da companhia.  

Yamin, Gunasekaran e Mavondo (1999) ainda destacam a crescente intensidade de 

concorrência em praticamente todas as áreas de negócios como gatilho que promove nas 

empresas adotarem diferentes estratégias na configuração das variáveis organizacionais. 

Kaplan e Norton (1996) articularam um modelo conhecido Balanced Scorecard que 

traduz a missão da empresa (declaração das razões de existir da organização com apontamento 

das crenças, mercado alvo e produto) e a própria estratégia idealizada em objetivos 

mensuráveis, organizados em quatro perspectivas: financeira, cliente, processos de negócio 

internos e aprendizado e crescimento.  Esse esquema visa promover uma linguagem para 

facilitar a comunicação, usando a medição para acompanhar o desempenho das ações 

implementadas. 

Salienta-se que, Kaplan e Norton (2004) idealizaram também um modelo de mapa 

estratégico do Balanced Scorecard para fornecer uma visão de como a estratégia realiza a 

conexão dos ativos intangíveis aos processos. Já que, as organizações criam valor sustentável 

pelos ativos intangíveis: capital humano, base de dados e sistemas de informação, qualidade 

alta de seus produtos e serviços, processos, cultura, relacionamento com clientes, marca, 

inovação e capacidades. Movimento esse, que tem ocorrido nos últimos tempos, uma transação 

da economia baseada em produtos, bens ativos, para uma com foco em conhecimento e serviço, 

intangível. 

Vale destacar que ao longo dos anos, os conceitos e ferramentas referentes ao 

planejamento estratégico têm evoluído junto com os avanços organizacionais, diante disso, 

tendo em mente uma visão voltada para a participação e clareza nesse processo, um novo 

conceito tem sido explorado, estratégia aberta, guiado por um senso de inclusão, transparência 

e uso de tecnologia (AMROLLAHI; ROWLANDS, 2018) 

Amrollahi e Rowlands (2018) propõem um modelo, baseado em suas pesquisas, que 

dividem o processo em quatro etapas:  
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a) pré-planejamento, insumos que estabelecem os acordos iniciais sobre a abordagem 

com os participantes;  

b) análise estratégica, todos os envolvidos devem inserir na plataforma de 

planejamento ideias sobre suas percepções do ambiente interno e externo e de 

questões políticas e econômicas;  

c) planejamento do desenvolvimento, transformação das ideias criadas em um 

ambiente de colaboração aberta durante o plano estratégico, submetendo-o aos 

líderes da organização; 

d) Implementação e avaliação, estabelecimento de um plano de ação para concretizar 

os objetivos idealizados e monitor os progressos realizados. 

Mediante o quadro exposto, é essencial enfatizar a importância de ter uma estratégia 

coerente com as necessidades e expectativas das partes interessadas, considerando informações 

atualizadas do ambiente do negócio tanto externo quanto interno para criar mecanismos de 

respostas rápidas a quaisquer mudanças. Diante disso, a transformação do plano estratégico em 

um elemento diário da gestão envolve um sistema dinâmico de comunicação, um 

desdobramento assertivo dos objetivos em todos os processos chaves, uma participação ativa e 

com engajamento dos colaboradores e um acompanhamento contínuo de desempenho 

(SUAREZ; CALVO-MORA; ROLDÁN, 2016).  

 

2.1.2.  Sinergia entre estratégia e competitividade 

 

Porter (1980) aponta a ligação entre estratégia e competitividade ao destacar que para 

se manter competitivo é necessário estabelecer o posicionamento de mercado pelo 

entendimento do estado de concorrência e identificar o modelo adequado de estratégia, 

determinando assim, se a empresa irá se defender ou influenciar o ambiente. Precisando para 

isso, estabelecer o guia de atuação, liderança em custo (menores custos do mercado, mantendo 

a qualidade de produtos ou serviços), diferenciação (produto ou serviço considerado único) ou 

foco (segmentação de negócio). Assim como, diagnosticar e atuar nos efeitos das cinco forças 

do mercado: rivalidade entre companhias existentes, ameaça de potenciais entrantes, produtos 

ou serviços substitutos, influência dos fornecedores e poder de barganha dos compradores. 

Ampliando esse cenário, direcionando para uma análise intraorganizacional, Porter 

(1985), introduz o conceito de cadeia de valor, instrumento que representa as atividades 
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relevantes realizadas pela empresa, fonte de análise estratégica no comportamento de custo e 

nas oportunidades de diferenciação no mercado. Permitindo-se com isso, a estimulação da visão 

de competitividade sustentável por meio do entendimento do valor percebido pelo cliente, ou 

seja, do montante que está disposto a pagar pelo o que a firma fornece. 

Por outro lado, a vantagem competitiva remete a rivalidade entre empresas, entretanto, 

Nalebuf e Brandenburger (1996) abordam outro viés com o conceito de co-opetição, estratégia 

de negócio que combina tanto cooperação quanto competição, ou seja, as companhias se 

complementam ao criarem o mercado e competem ao realizar a divisão dele, dinâmica 

explicitada na diagramação, Figura 1, Rede de Valor. Essa representa a influência da empresa 

por clientes, fornecedores, competidores e complementadores, na disposição vertical os 

fornecedores oferecem matérias primas e mão de obra para companhia e o dinheiro se origina 

do cliente para a empresa para o fornecedor. Já na dimensão horizontal, os complementadores 

vêem seus produtos ou serviços sendo valorizados pelos clientes quando estão juntos e nos 

concorrentes acontece o oposto, são mais apreciados isoladamente.  

 

Figura 1: Rede valor 

 

Fonte: Adaptado de 

Nalebuf e Brandenburger 

(1996) 

 

Outra 

fonte de destaque no 

mercado tem origem na 

forma como a 

organização 

mantém seus negócios antigos em equilíbrio com as inovações. Brown e Eisenhardt (1998) 

apresentam três tipos de empresas: 

a) as apegadas apenas ao passado, não se atentam que  podem ficar obsoletas e, com 

isso, podem não responder mais de forma satisfatória ao mercado; 
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b) as que ignoram a experiência, arriscam-se na incerteza do novo sem considerar o 

antigo, podendo então, investir muito esforço e recursos, em consecutivas tentativas 

e erros até encontrarem seus objetivos; 

c) as que mesclam o novo e o velho, exploram a experiência do passado para a criação 

e revitalização de negócios e se aprofundam na novidade e aleatoriedade para se 

adequar a imprevisibilidade e mudanças rápidas. 

Classicamente em muitas das abordagens sobre estratégia, focar na competição em 

entorno do melhor produto é o mais usual. Hax e Wilde II (2001) ampliam esse pensamento ao 

inserem como modelo de negócio as oportunidades oriundas da criação de uma conexão com o 

cliente. Assim, entendem que existem três caminhos: “Melhor Produto”, forma tradicional com 

uma posição baseada em baixos custos ou diferenciação, “Solução Total do Consumidor” 

explora um relacionamento mais aprofundado com o cliente e desenvolve proposições de 

valores para se conectarem a cada indivíduo e “Consolidação do Sistema” garante liderança 

incontestável no mercado conseguida pela análise completa de toda a configuração da rede de 

interconexões, companhia, consumidores, fornecedores e complementares.   

Para Barney (2002), a empresa potencializa a sua vantagem competitiva quando têm 

recursos e capacidades que: respondem positivamente as ameaças e fraquezas, criando valor 

para empresa; são controlados por um número pequeno de competidores, sendo considerada 

raridade no mercado; enfrenta alguma desvantagem de custo para obtê-los ou desenvolvê-los, 

sendo então difícil de imitar; e, cujas políticas e procedimentos da empresa dão suporte para a 

exploração dos quesitos de valor, raridade e imitabilidade, remetendo a um senso de 

organização na companhia. 

Nesses cenários previamente discutidos, as empresas estão imersas em um jogo de 

regras conhecidas e com objetivo de superar seus rivais em uma competição acirrada por 

posição estratégica e fatia de mercado, cuja literatura metaforicamente compara a um “oceano 

vermelho”. Em contrapartida, o ambiente do oceano azul se caracteriza quando se ultrapassa as 

fronteiras da concorrência em espaços empresariais inexplorados cujo crescimento é altamente 

lucrativo e surge pela própria criação de demanda, sem regulamentos previamente estabelecidos 

e com a competição sendo considerada insignificante. Ou seja, enfatizam a criação de valor 

com inovação, alinhando-as com utilidade, preço e ganhos de custo e, em contraste com as 

estratégias tradicionais, nesse meio busca-se perseguir a diferenciação e liderança em custo ao 

mesmo tempo, representado pela Figura 2 (KIM; MAUBORGNE, 2005). 
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Figura 2: Busca simultânea de diferenciação e baixo custo 

 

Fonte: Adaptado de Kim e Mauborgne (2005) 

 

Percebe-se então que, as organizações precisam ter suas estratégias bem definidas, 

analisando o ambiente e entendendo quais serão os direcionadores do negócio, para que 

consigam alcançar seus objetivos. Ou seja, independente se a empresa está em um oceano 

vermelho ou azul, é necessário que haja uma visão estabelecida do que deseja atingir e como 

será o plano para tangibilizar essa necessidade definida. 

Longoni e Cagliano (2015) destacam outro diferencial competitivo, no que tange a 

sustentabilidade, as prioridades nos âmbitos, ambiental e social, complementam as estratégias 

de operações orientadas para o mercado, ou seja, o equilíbrio da abordagem sustentável com a 

tradicional com foco de qualidade, entrega e inovação tende a apresentar um desempenho 

melhor no quesito financeiro de curto prazo e no operacional e sustentável no longo prazo, 

propiciando melhoria na posição com concorrência. 

Ungerer e Cayzer (2016) propõem um modelo de avaliação da estratégia competitiva 

composto por dez testes normativos, derivados das características das estratégias teoricamente 

ideais, sendo assim, para o negócio ser bem sucedido, a estratégia precisa: ser internamente 

consistente, apresentar uma resposta adaptativa ao ambiente competitivo; ser baseada em 

suposições válidas; possuir uma proposição de valor convincente; resolver o problema do 

cliente da maneira mais eficiente possível; ser defensável contra as cinco forças; ser capaz de 

se auto-reforçar; possuir recursos suficientes para execução; permitir lucro; e, ser aceitável em 

termos de adoção e risco. Com isso, amplia-se a possibilidade da empresa ter mais chances de 

se destacar no mercado e caso necessário, realizar as adaptações adequadas para esse propósito. 
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O progresso da tecnologia propiciou as organizações terem uma capacidade maximizada 

de coletar uma vasta quantidade de dados (Big Data). Entretanto, com períodos cada vez mais 

curtos do ciclo de vida dos produtos e serviços, é necessário ter cuidado em relação a qualidade 

do que se extrai de informação dessas fontes. Sendo então, a habilidade de analisar dados 

significativos e relevantes e, a partir desse ponto influenciar a empresa para transformar o 

conhecimento adquirido em ações estruturadas, a chave para o diferencial competitivo 

(BUMBLAUSKAS et. al, 2017). 

Smeda (2017) identificou inicialmente como benefícios do Big Data, especificamente 

em relação às decisões de negócios: aumento de valor, melhores previsões e melhor capacidade 

de adaptação a mudanças, sendo imperativo ter proatividade, inovação, agilidade e 

escalabilidade. Diante isso, busca-se obter informações a partir da análise de dados, de modo a 

proporcionar uma melhor gestão do conhecimento dentro da organização.  

Como o conhecimento e informação são considerados recursos estratégicos, as empresas 

se quiserem sobreviver, precisam promover o uso sinérgico e separado do conhecimento e da 

inteligência através da gestão do conhecimento e da inteligência competitiva, úteis na geração, 

seleção e avaliação de estratégias, fornecendo uma a quantidade certa de conhecimento e 

inteligência, na forma correta, à pessoa certa, para ser utilizado em todos os níveis de tomada 

de decisão, levando a maximização da efetividade e consequentemente, à vantagem competitiva 

(SHUJAHAT et al., 2017). 

Diante desse quadro explicitado, observa-se que a competitividade nas organizações tem 

promovido à necessidade de um avanço nos campos teóricos e práticos em prol de 

estabelecimento das melhores táticas para que as empresas consigam se destacar perante a 

concorrência. 

2.2. GESTÃO DE PROCESSOS 

 

2.2.1. Contextualização 

 

O foco nas transformações no ambiente de negócios é a principal condição para a 

sobrevivência e desenvolvimento de companhias contemporâneas, sendo a gestão de processos, 

um conceito que permite uma adaptação eficiente à essas mudanças (BITKOWSKA, 2015). E, 

que segundo Paim et al. (2009), sofreu influência  dos campos teóricos “Administração 
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científica”, “Sistema Toyota de produção”, “Sistema de Controle da Qualidade Total”, 

“Reengenharia de Processos” e “Teoria das Restrições”. 

Diante disso, compreender o significado de processos é necessário e foi explorado por 

alguns estudiosos do assunto. Sendo então, de acordo com Lucinda (2016), “conjunto lógico e 

ordenado de atividades que transformam matérias primas e/ou informações em produtos e/ou 

serviços”. 

Já para ABMPM (2013), o termo tem como definição: “uma agregação de atividades e 

comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados”. 

Além disso, também é usual a expressão processo de negócio “trabalho que entrega valor para 

os clientes ou apoia/gerencia outros processos. Esse trabalho pode ser ponta a ponta, 

interfuncional e até mesmo interorganizacional”. Sendo esse apresentado como de três tipos: 

primários (agregam valor diretamente ao consumidor), suporte (entregam valor para outros 

processos) e de gerenciamento (asseguram a operação de acordo com as metas de desempenho).  

Soares e Anderson (1997) fomentam que gerenciar processos consiste em planejamento, 

controle e melhoria. A partir do foco e compreensão sobre o processo é possível: entender 

claramente quem é o cliente, propiciando a identificação e atendimento das suas expectativas, 

e, conhecer o ambiente, interfaces com outros processos internos e a influência de fatores 

externos, ajudando na percepção de possíveis fontes de variação nos resultados. Além disso, 

também é fundamental garantir a comunicação efetiva com os envolvidos no processo, ter a 

combinação apropriada de pessoas para executá-lo, trabalhar em equipe e avaliar o 

desempenho, auxiliando nas ações de planejamento e controle que, em última instância, irão 

sustentar novas formas de melhoria.  

Armistead, Pritchard e Machin (1999) identificam que para ter um modelo de excelência 

é importante identificar processos chaves, as etapas que geram valor e os pontos de decisão, 

ajudando a se concentrar nos resultados. Ademais, é essencial ter uma direção forte e bem 

articulada para organização, promovendo, a partir da análise da cadeia de valor, o entendimento 

do negócio; assumir responsabilidade e controle; fornecer visibilidade; escutar a voz do cliente; 

informar a todos os envolvidos sobre capacidades e metas; estabelecer métricas e critérios de 

eficácia para o monitoramento de desempenho do processo; e, estimular a revisão e melhoria.  

Paul (2007) completa essa visão, destacando que gestão de processos integra pessoas, 

informação e tecnologia, permitindo uma melhoria da produtividade com governança 

satisfatória e atendimento aos requerimentos de compliance. Essa abordagem traz agilidade e 
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flexibilidade para os processos de negócio ao ser implementada através de técnicas e 

tecnologias adequadas ao suporte da integração processual. Sendo fundamental, uma escolha 

efetiva dos processos que realmente serão beneficiados (MA et al., 2012). 

Em resumo, é possível conceituar gestão de processo como uma “abordagem sistêmica 

para projetar e melhorar continuamente os processos organizacionais, por pessoas 

potencializadas e trabalho em equipe, combinando capacidades tecnológicas e emergentes, 

visando entregar valor ao usuário” (NARA et al., 2014). 

Herzog, Polajnar e Tonchia (2007) apresentam que para ter uma reengenharia de 

processos efetiva é necessário uma demanda por mudança organizacional, comprometimento 

de gestão, entendimento sobre processos, treinamento e educação, trabalho em equipe, 

cooperação dos funcionários, suporte da tecnologia da informação e orientação para resultados. 

Brocke e Rosemann (2010) apresentam seis elementos como essenciais para a gestão de 

processo de negócios: alinhamento estratégico, governança, métodos, tecnologia da 

informação, pessoas e cultura. Desse modo, é fundamental que sejam feitas as seguintes ações, 

respectivamente:  

a) estabelecer uma ligação entre as prioridades organizacionais e processos 

empresariais, permitindo ações eficazes para melhorar o desempenho dos negócios; 

b) promover a prestação de contas apropriada e transparente em termos de papéis e 

responsabilidades;  

c) utilizar ferramentas e técnicas que suportam e permitem atividades ao longo do ciclo 

de vida do processo;  

d) criar sistemas com compreensão do processo que precisa ser executado;  

e) aprimorar continuamente as habilidades das pessoas para melhorar a performance 

da empresa; 

f) identificar e incorporar os valores e crenças coletivas para ter a cultura como 

facilitador do trabalho. 

 

Bai e Sarkis (2013) apontam que há um alto índice de falhas na implementação dos 

projetos de melhoria de processos, sendo então considerados como fatores críticos de sucesso: 

alinhamento com estratégia, suporte da alta gestão, ambiente colaborativo, tecnologia da 

informação, medição da performance, foco no usuário e na cultura, e,  redução  da complexidade 

para tomada de decisão e gestão. Já para Goeke e Antonucci (2013), a implementação da gestão 
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de processos de negócios para ter sucesso depende da definição apropriada da infraestrutura de 

processos organizacionais com posições formais e competências, do estabelecimento dos donos 

de processos e da sua governança. 

Em complemento, Paixão (2014) apresenta como fatores críticos de sucessos mais 

citados na literatura: “apoio e comprometimento da alta administração”, “treinamento e 

capacitação dos envolvidos nos processos e na prática gestão de processos de negócio”, 

“medição de desempenho de processos (métricas)”, “alinhamento entre estratégia e processos” 

e “cultura organizacional”. Em contrapartida, seu estudo com especialistas da área, ampliou 

essa visão com outras necessidades também relevantes tais como: “orientação para o cliente”, 

“envolvimento de pessoas”, “comunicação”, “percepção do valor e dos benefícios da gestão 

por processos de negócio”, “gestão de mudança” e “metodologia estruturada e adequada para a 

implementação de iniciativas gestão de processos de negócio”. 

Além disso, mediante a um cenário com problemas de espaço e de efetividade no 

processo decisório e participativo devido a complexas interconexões e interdependência, curtos 

tempos para decisão, equipes de trabalho distribuídas em diferentes localidades e necessidade 

de crescimento contínuo, a gestão de processos deve contar que a colaboração dinâmica seja 

capaz de promover nos envolvidos a oportunidade para experimentar, avaliar e ajustar 

quaisquer desvios nas atividades (HELQUIST et al., 2011)  

Brocke, Zelt e Schmiedel (2016) ressaltam ainda que a gestão de processos auxilia a 

melhoria e inovação,  mas precisam aprimorar sua identificação e análise do contexto do 

negócios, considerando os requisitos situacionais em prol de uma resposta mais assertiva. Já 

Cheikhrounhou et al. (2015) enfatizam a necessidade de lidar com uma gestão adequado do 

tempo ao gerenciar os processos, pois sua efetividade reduz custos e aumenta a lucratividade.  

De acordo com Paim et al.(2009), o modelo de gestão de processos são classificados 

em: gestão funcional, gestão funcional de processos transversais e gestão por processos. O 

primeiro caracterizado por departamentalização, com processos desconhecidos por todos e 

baixa interação e integração. O segundo mantém a divisão funcional de trabalho, porém os 

processos são vistos de forma integrada sem limite de setores, transversalidade. Por fim, gestão 

por processos, toda a organização é orientada de acordo com os processos, ou seja, estrutura 

organizacional, decisões organizacionais, sistemas de informação, coordenação lateral, 

comunicação, capacitação e alocação de recursos e todos os outros elementos da empresa. 
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Brocke e Rosemann (2013) apontam o ciclo PDCA (plan, do, check, action, ou seja, 

planejar, fazer, checar e executar) como a base da gestão de processos, uma vez que é necessário 

compreender os problemas de desempenho, desenvolver um plano de atuação, explorar e 

corrigir a origem da disparidade foco da análise, implementar processo, criar metas e métricas 

de acompanhamento, medir performance, administrando-se assim, a melhoria contínua. 

Dumas et al. (2013) apresentam o ciclo BPM (business process management, ou seja, 

gerenciamento de processo de negócio), Figura 3, uma visão de continuidade evolutiva que 

engloba a etapa de identificação do processo adequado para ser trabalhado, entendimento da 

situação atual, análise dos pontos fracos e impactos, proposição de melhoria através do 

redesenho do processo, implementação da transformação e dos instrumentos de controle e 

acompanhamento de desempenho. 

 

Figura 3: Ciclo de gerenciamento de processo de negócio

 

 

Fonte: Adaptado de Dumas et al. (2013) 

 

A primeira etapa é avaliar dentre todos os processos da organização aqueles que estão 

com necessidade de ser aprimorados e delimitar o escopo de atuação (DUMAS et al., 2013). 

Depois é preciso compreender a situação atual, etapa da modelagem de processos, modelos 

usados para entender, desenvolver e comunicar, identificar potenciais tarefas a serem 

suportadas pelas tecnologias de informação e apoiar no levantamento de requisitos, na tomada 
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decisões, na eliminação da confusão, facilitando a troca entre todos os envolvidos no fluxo. 

Aprimora-se assim, a colaboração entre estruturas funcionais intraorganizacional e 

interorganizacional, fornecendo insumo para disseminação do conhecimento e fomentando a 

oportunidade para avaliar e melhorar processos continuamente (IHAHI et al., 2016). 

Pádua et al. (2014) perceberam que, as técnicas de diagnóstico de processos: análise de 

causas, utilizando a técnica de CRT (current reality tree, ou seja, árvore da realidade atual) e 

modelagem de processos, com a notação do business process mangement (BPMN) são 

complementares. A primeira busca uma visão geral do processo, possibilitando entender quais 

as necessidades de mudança ao focar na apresentação dos problemas relacionados a aspectos 

organizacionais e de recursos. Já a segunda, privilegia a dimensão de atividade e informação, 

sendo um aprofundamento maior que organiza o fluxo estabelecido e fornece subsídios para a 

concentração de esforços em melhorias localizadas.  

 Para o acompanhamento dos objetivos do processo, se eles estão de acordo com as suas 

especificações e permitindo uma entrega adequada de valor ao cliente, são observadas as 

seguintes dimensões: velocidade (rapidez da execução do processo), flexibilidade (capacidade 

de atender a diferentes volumes e padrões), entrega (confiança para cumprir o prometido), custo 

(enquadramento no menor custo possível para ser competitivo) e qualidade (redução de 

variabilidade no processo). Sendo que, existem dois tipos de indicadores de desempenho, de 

eficácia e de eficiência, respectivamente, o que avalia o resultado entregue e aquele que mede 

a utilização de insumos (USIRONO, 2015).  

A análise da performance dos processos pode ocorrer em dois estágios: uma 

combinação da estrutura de medição de desempenho baseada em processo e a simulação de 

processos de negócios. A primeira etapa identifica a influência do processo nos indicadores de 

desempenho e a segunda busca prever como esse se comporta após um ajuste (HAN; KANG; 

SONG, 2009). Leva e Sulis (2017) ainda destacam que as técnicas de simulação têm a 

capacidade de executar o modelo com eventos discretos obtendo assim uma estimativa dos 

principais indicadores do modelo a ser comparado com valores reais. Sendo assim, uma forma 

útil para o entendimento do comportamento do sistema quando submetido a diferentes situações 

e fonte de insumo para a gestão de processos.  

Vale destacar, portanto, que diante desse contexto, percebe-se que a gestão de processos 

tem um papel transformador da organização de forma sistêmica, buscando uma realização 

progressiva de mudança. Entretanto, essas podem ser de duas formas: iniciativa de caráter 
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incremental alinhando uma performance mais adequada do processo com a estratégia 

organizacional e uma transformação mais ampla com viés radical de modificação, incluindo 

redesenho, reengenharia e alteração de paradigmas do fluxo de trabalho e como esse é 

orquestrado (ABMPM, 2013). Kim (2017) destaca que a gestão de processos para bem sucedida 

dependerá do tipo de inovação desejada e do tipo de ambiente, sendo mais indicada num 

ambiente com inovação incremental e não com mudanças radicais e crescimento acelerado.  

 

  



41 

 

 

2.2.2.  Sinergia entre gestão de processos, estratégia e competitividade 

 

Investir em ações para agilizar os negócios, visando à vantagem competitiva é o 

almejado pelas empresas. Desse modo, aprofunda-se a busca por mudanças que proporcionem 

integração e sustentabilidade por meio da reestruturação do trabalho envolvendo pessoas, 

sistemas de informação, comunicação e estrutura organizacional (SMITH; FINGAR, 2003). 

Segundo Nielsen-Englyst (2003), a formulação estratégica é parte da gestão de 

processos, mecanismo contínuo de aprimoramento que engloba aprendizado, revisão, 

alinhamento e redirecionamento, oportunidade para que haja uma convergência entre a 

estratégia pretendida com a vigente.  

Diante disso e visando favorecer uma excelência de desempenho ao alinhar a estratégia 

da companhia com os projetos de melhoria de processos, Molina, Garza e Jiménez (2005) 

englobam em seu modelo de implementação de gestão de processos componentes de definição 

estratégica (visão competitiva, cadeia de suprimento e operação) com desenho e redesenho de 

processos, simulação de modelo para suporte a decisão e avaliação de desempenho. 

Han, Kang e Song (2009) retratam que a inovação ou melhoria dos processos pode 

acontecer mediante duas fases de análise, a primeira identifica aquele processo que mais afeta 

a estratégia corporativa, verificando a influência no desempenho dos indicadores. Diante disso, 

em prol de um resultado mais favorável pode ser necessário o seu redesenho, momento que 

acontece a segunda etapa, condução de simulação para prever o novo comportamento antes ser 

implementada essa mudança. 

Adequar a organização, orquestrando flexibilidade através da gestão de processos 

devido à imprevisibilidade de um cenário complexo e dinâmico, é um desafio quando as lógicas 

processuais são pré-definidas e estáticas. Desse modo, para superar essa questão, é preciso 

perceber as interações e relações do ambiente com as atividades corporativas, mediante a uma 

contínua consciência do meio, para ser possível tomar decisões em tempo real, fato subsidiado 

pela transposição do foco apenas na visão do processo para uma direcionada ao negócio, o que 

oferece agilidade e adaptabilidade (WANG; WANG, 2006).  

Perante isso, alavancar uma transformação empresarial de sucesso necessita de um 

processo de gestão de mudança, englobando uma visão do negócio, da estratégia organizacional 

e ter uma liderança forte e capacitada, elementos que devem estar conectados pela gestão de 

processos e sistemas organizados (KIM, 2007). Sendo que, para Neubauer e Stummer (2007), 
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uma estruturação adequada dos processos no que tange a criação de valor e a efetividade na 

avaliação, alocação e seleção dos recursos tecnológicos promove vantagem competitiva. 

Destaca-se ainda que, o sucesso corporativo aumenta quando a empresa se esforça para 

ser orientada aos processos de negócio. Para isso, conta com o apoio da alta gestão para garantir 

a adequação entre a estratégia e os eventos do ambiente da empresa, com a capacidade de mudar 

seus processos quando necessário, com o alinhamento da tecnologia às tarefas, com 

treinamentos e com meios de difundir entre os funcionários o entendimento do seu papel no 

processo (�̌�𝐊𝐑𝐈𝐍𝐉𝐀𝐑; TRKMAN, 2013).  

Ademais, a liderança também tem uma função essencial no êxito organizacional sendo 

fonte de um ambiente criativo e inspirador. Fato esse, que demanda informações em tempo real 

para uma melhor tomada de decisão, sendo fundamental ter indicadores com esse perfil. Nesse 

caso, o líder deve ao ver um processo descontrolado solucionar o problema e em um controlado 

descobrir como aprimorá-lo, já que a melhoria de processos favorece níveis mais elevados de 

qualidade, produtividade, lucratividade (BECKER; GLASCOFF, 2014).  

Parnaby e Towill (2009) apresentaram que a abordagem sistêmica facilita a gestão e os 

processos de mudança, promovendo a integração de cima para baixo do negócio sendo o 

caminho chave para avanço competitivo. Ressaltam que, para ter o máximo de potencial no 

desempenho, além de conhecer como a empresa funciona, é essencial ultrapassar o pensamento 

superficial de tratar apenas casos pontuais para ter acertos rápidos ao invés de ter uma visão 

holística com cunho mais sustentável. 

Complementando esse pensamento, Vallejo, Romero e Molina (2012) expõem que 

tendo em visto as mudanças requeridas pela complexidade dos meios globais corporativos é 

possível atingir os objetivos empresarias através de um sistema orientado a integração tanto 

dentro quanto fora da companhia, o que propicia um melhor desempenho de negócio, com 

meios de gerir, coordenar e integrar os processos, maior flexibilidade, aumento na colaboração, 

disseminação de conhecimento e suporte a tomada de decisão.  

Ser competitivo requer agilidade e eficiência mediante processos de negócio e 

conhecimento. Demanda-se assim, a necessidade de ultrapassar as dificuldades em ter baixo 

significado dos processos na organização, fato que pode ser solucionado com a uniformização 

e padronização no modo de especificá-los, com uma transformação pertinente ao meio e com a 

criação de modelos automatizados (KIM; SUH, 2011). 



43 

 

 

Ao documentar e padronizar os indicadores é possível compará-los aos padrões 

estabelecidos das melhores práticas existentes, dando subsídio para o processo decisório. 

Evento esse importante ao negócio, uma vez que o alinhamento dos indicadores de performance 

dos fatores críticos da operação  com os processos da cadeia de valor, pode resultar num sistema 

de desempenho orientado por meta e com base em qualidade, sendo possível identificar 

qualquer contradição entre as visões estratégicas e operacionais (JOCHEM; MENRATH; 

LANDGRAF, 2010).  

Llamas et al. (2016) salientam que as empresas tendem a padronizar seus processos  

facilitando o uso do conhecimento e da generalização, mas às vezes é difícil reagir a eventos 

inesperados quando esses padrões são excessivamente restritos. Sendo exigido a agilidade para 

os processos garantirem a capacidade de resposta e flexibilidade, que pode ocorrer mediante ao 

sistema baseado no reuso de conhecimento e experiência, com cada decisão ágil gerando uma 

nova versão do processo, caracterizando-a pelo contexto, problema e explicações da decisão, 

podendo então, ser reutilizada em outros momentos.  

Salienta-se que, construir excelência operacional baseada em vantagem competitiva é 

um desafio das empresas e modelos de maturidade apoiam na avaliação do status atual dos 

processos, sendo também uma prática recomendada de melhoria para alcançar o próximo nível 

de desempenho. Esse modelo para processo de negócios, desenvolvido pelo Software Instituto 

de Engenharia da Carnegie Mellon University conhecido CMM (capability maturity model, ou 

seja, modelo de maturidade em capacitação), apresenta normas e medidas para as companhias 

avaliarem, definirem e melhorarem os processos de negócio, em prol do alcance dos objetivos 

e dos valores dos processos (ISOHERRANEN; KARKKAINEN; KESS, 2015).  

Sendo que, segundo Chaudhary e Chopra (2016), o nível de maturidade do CMMI 

(capability maturity model integration, ou seja, modelo integrado de maturidade em 

capacitação), evolução do CMM, conta com cinco níveis de progresso em termos do uso do 

conhecimento sobre processos, Figura 4.   

 

 

 

 

Figura 4: Níveis de maturidade do CMMI 
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Fonte: Adaptado de Chaudhary e Chopra (2016) 

 

Portanto, enfatiza-se que a gestão de processos é a melhor prática para sustentar a 

vantagem competitiva, baseando-a na teoria das capacidades dinâmicas e em quatro atributos 

chaves valor, raridade, imitabilidade e insubstitubilidade (NADARAJAH; KADIR, 2014). Essa 

gestão pode ajudar a organização a alcançar seus objetivos organizacionais contribuindo para 

melhoria continua, aumento de produtividade e competitividade, redução de custo e 

maximização da qualidade. Atendendo a três necessidades: entendimento e assimilação de 

como a organização funciona, acompanhamento da performance dos funcionários na execução 

dos processos e monitoramento de processos (MEIDAN et al., 2017).  

 

 

2.3. GERENCIAMENTO DE PROJETOS  

 

2.3.1. Contextualização  

 

O gerenciamento de projetos é considerado por muitas empresas como uma abordagem 

importante e ao usá-lo estão proativamente se preparando para antecipadamente serem capazes 

de lidar com uma maior variedade de assuntos e urgência. Desse modo, a palavra projeto se 

tornou amplamente conhecida e é associada a um fenômeno com certo grau de incerteza, que 

conta com um planejamento da sequência de atividades com começo e fim definidos, visando 

entregar objetivos estabelecidos (VRCHOTA; �̌�EHO�̌�, 2016).  Destacam-se ainda três outros 

conceitos: subprojetos, programas e portfólio, respectivamente: 

•Otimização: Foco Contínuo na Melhora dos Processos5

•Quantitavamente Gerenciado: Processos são medidos e controlados4

•Definido: Processos são caracterizados para organização e são proativos3

•Gerenciado: Processos são caracterizados por projetos e as ações são 
frequentemente reativas2

•Inicial: Processos são imprevisíveis, pouco controlados e reativos1
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a) subdivisão dos projetos em partes menores para facilitar o controle e gerenciamento 

(VARGAS, 2016); 

b) agrupamento de projetos relacionados que são gerenciados e coordenados de forma 

integrada para ser possível obter benefícios e controle que não existiriam se fossem 

estruturados individualmente (VARGAS, 2016); 

c) conjunto de projetos, elo organizacional entre as camadas estratégica operacional 

como pode ser visto na Figura 5 (PIZE, 2017), que visa garantir priorização da 

alocação dos recursos nos projetos, programas e operações, os alinhando aos objetivos 

estratégicos (PMI, 2014). 

Vale ressaltar como principais benefícios da gestão do portfólio, alinhamento às 

estratégias de negócios, melhoria na tomada de decisões, maximização do uso de recursos e 

gerenciamento de riscos organizacionais. Já as políticas internas, a resistência à mudança, 

discordância em um método comum de priorização de projetos e baixo suporte ao 

gerenciamento organizacional são os seus desafios mais expressivos (HADJINICOLAOU; 

DUMRAK, 2017). 

 

Figura 5: Gerenciamento de portfólio no contexto organizacional 

 

Fonte: Pize (2017) 

Segundo Rehacek (2017), padrões diferentes para gerenciamento de projetos são 

utilizados nos últimos vinte e cinco anos, sendo as normas e padrões mais usuais originadas do 
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PMI com PMBOK, do OCG com PRINCE2, do IPMA com IPMA ICB e da ISO com a ISO 

21500.  

Cada uma dessas iniciativas apresenta uma forma idealizada de gerenciamento de 

projetos, sendo que, de acordo com Rehacek (2017), a combinação delas resultaria na seguinte 

proposta de estrutura: descrição do projeto e das suas fases; análises de mercado; estimativa de 

demanda; estratégia e mix de marketing; gerenciamento do projeto e dos recursos humanos; 

solução técnica e tecnológica para o projeto;impacto do projeto no ambiente;garantia dos ativos 

de investimento; gestão do capital de giro; plano e estabilidade financeira; análise de projetos e 

verificação da efetividade; gestão de risco; cronograma do projeto;e, avaliação final do projeto. 

Buscando um melhor uso e controle dos recursos e capacidades existentes e visando 

realizar mudanças e implementar novas práticas mais ajustadas à realidade através de 

investimentos significativos em tecnologia, na esperança de obter vantagens competitivas na 

dinâmica atual dos mercados, as  organizações tendem a usar o gerenciamento de projetos, 

desenvolvimento crucial para a estratégias organizacionais, reforçando as competências e 

capacidades profissionais (GOMES; ROMÃO, 2016). 

Para Wysocki (2013), gerenciamento de projetos é um conjunto de ferramentas, 

modelos e processos desenhados para entender a situação organizacional que será resolvida e 

suas necessidades, estruturar o que e como será feito e estimar uma maneira de compreender se 

os objetivos foram cumpridos de forma satisfatória. Sendo a sua governança considerada eficaz 

no que tange, primeiro ao gerenciamento de portfólio, ao selecionar os projetos de acordo com 

a estratégia da empresa e encerrar aqueles que não contribuem para essa finalidade; segundo 

com o patrocínio do projeto, ao conectar executivo e gerente de projetos durante todo o ciclo 

de vida do projeto; terceiro, ao contar com o escritório de gerenciamento de projeto, 

supervisionando se a estratégica está sendo cumprida através do acompanhamento dos projetos 

e por último, na própria gestão eficaz de projetos e programas (TOO; WEAVER, 2014). 

Segundo Mossalam e Arafa (2017), organizações inovadoras buscam alcançar seus 

objetivos finais por meio de seus processos, projetos e portfólios, implementando sistemas e 

práticas que consigam ter um modelo integrado. Os autores propuseram um gerenciamento de 

projeto organizacional integrado com o modelo de governança combinando práticas de projeto 

organizacional (projetos, programas e portfólios) com estratégia, beneficiando a identificação 

e tratamento de riscos empresariais, a gestão da qualidade, o desempenho e excelência nos 

negócios e sistemas. Resultando em, uma maior visibilidade, governança mais forte, redução 
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da entrada de dados, uso do sistema, redução do número de projetos desalinhados com estratégia 

corporativa, satisfação dos usuários e mais foco para concluir projetos. 

As práticas de gerenciamento de projetos são compostas por processos e assim, 

adotando princípios e técnicas de gestão de processos, percebe-se o aumento do índice de 

sucesso, melhorando a satisfação dos clientes, a qualidade e desempenho dos produtos, 

aumentando a produtividade, reduzindo custos, elevando a receita e a participação de mercado.  

Promove-se assim, a melhoria contínua dos produtos e serviços, superando as expectativas dos 

consumidores, permitindo com isso, aprimorar o potencial competitivo da empresa (SIEL, 

1991).   

Por outro lado há uma possível divergência entre esses métodos, segundo Edelenbos e 

Teisman (2008), o projeto tem como foco o sucesso do investimento com rigor no cumprimento 

dos prazos, orçamentos e qualidade, já o processo tem como comprometimento com a geração 

de valor para companhia. Deve-se então, buscar um equilíbrio entre essas práticas em prol de 

um ambiente de colaboração eficiente e eficaz.  

Ressalta-se que, de acordo com Barreto (2015), os fatores críticos de insucesso no 

gerenciamento de projetos são: excessiva pressão de tempo na avaliação preliminar do projeto; 

prazos inexequíveis impostos pelo cliente; excesso de projetos no portfólio da equipe executora; 

resistência à mudança por parte dos clientes-chave; ambiente organizacional da equipe 

executora apresenta incertezas; falha na distribuição de atribuições e responsabilidades; 

dificuldade de integração do projeto com os processos existentes; excesso de projetos no 

portfólio do cliente, apoio insuficiente dos clientes-chaves e equipes executoras inexperiente na 

implantação do projeto requerido.  

Wu et al. (2017) completam esse panorama ao mencionar que a comunicação é um fator 

significativo que afeta o sucesso de um projeto, ajudando na coordenação do comportamento 

da equipe, promovendo a transparência na informação e aprimorando a confiança e 

interdependência dos envolvidos. Sendo então, fundamental estabelecer mecanismos para 

equalizar a cooperação.   

Perante isso, modelos de maturidade têm sido amplamente adotados para melhorar as 

práticas de gerenciamento de projetos de melhoria em termos de desempenho ou valor. 

Entretanto, esses exemplos sugerem uma visão universal e linear, o que na realidade não seria 

uma verdade, uma vez que o método de gestão adotado de projetos pode variar em sua 

execução, resultando em valores diferentes. Sendo necessária uma abordagem contingente e 
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contextual da avaliação, cujos padrões atuais de maturidade podem não ser capazes de suportar 

(MULLALY, 2014). 

Nos últimos anos outras abordagens têm sido amplamente difundidas no meio do 

gerenciamento de projetos, Kuchta, L`ebraly e Ptaszyńska (2016) explicitam que os 

movimentos ágeis ganharam espaço nos ambientes que predominavam o gerenciamento de 

projetos tradicional, destacando inclusive a possibilidade de integrar as duas abordagens. 

Segundo os autores, os dois fatores mais observados de diferenciação entre eles são: uma maior 

participação e envolvimento das partes interessadas ao longo dos projetos, o que distingue da 

entrada apenas durante a fase de planejamento e a aceitação, contribuindo assim, para uma 

maximização da satisfação do cliente e uma maior agilidade no gerenciamento de eventuais 

mudanças de curso do projeto. E, o outro quesito distinto entre os modelos, é no que tange a 

visão de atuação sobre o escopo, prazo e orçamento, na tradicional, esses fatores são conhecidos 

desde o início e os métodos de gerenciamento de projetos são para cumpri-los, já no ágil, o 

escopo e até mesmo o objetivo podem sofrer alterações, então as técnicas de gestão são para 

facilitar as possíveis adaptações. 

Por fim, salienta-se que, frequentemente o projeto é utilizado como uma forma direta 

ou indireta para o alcance dos objetivos estratégicos tais como demandas de mercado, 

oportunidades de negócio, necessidade de natureza social, considerações ambientais, 

solicitações do cliente, avanços tecnológicos ou requisitos legais (PMI, 2014). 

 

2.3.2.  Sinergia entre gerenciamento de projetos, estratégia e competitividade 

 

Segundo Awwal (2014), um projeto só é considerado bem-sucedido até e ao menos que 

consiga alinhar-se com seus objetivos estratégicos e que a percepção das partes interessadas do 

projeto também seja positiva. Desse modo, é importante além do controle de tempo, custo e a 

qualidade considerar esses outros parâmetros citados, principalmente a parte estratégica, visto 

que esse foco é a chave para a satisfação do cliente, sucesso global e perspectiva para o futuro.  

Ademais desse cenário, o gerenciamento de projeto também é peça fundamental para a 

implementação da estratégia (KIM; LEE; SHIN, 2015). Os autores seguindo esse pensamento 

e investigando a aplicação do conceito valor, raridade, imitabilidade e organização, observaram 

que os aspectos intangíveis, nos segmentos de compartilhamento de conhecimento e na cultura 
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organizacional, tendem a ser mais importantes em atingir uma vantagem competitiva 

sustentável. 

Nessa mesma linha de raciocínio, Judgev (2007) destaca a avaliação constante nos 

investimentos tanto em ativos tangíveis quanto intangíveis como forma de melhorar o 

desempenho do processo de gerenciamento de projetos das organizações. Entretanto, apesar de 

mais raros do que os tangíveis e fontes potenciais de vantagem competitiva, quesitos 

intangíveis, tais como o conhecimento, ainda são subestimados.  

Rad et al. (2016) reforçam esse pensamento, ao mencionar que, apesar da gestão de 

conhecimento em projetos estar se tornando um pré requisito essencial na criação um ambiente 

com competitividade favorável, ainda há uma lacuna nesse quesito, uma vez que muito do 

conhecimento adquirido se perde no fim do projeto, resultado principalmente de uma questão 

cultural. Diante disso, para melhorar a efetividade nesse segmento é necessário o apoio da 

liderança, incentivando o compartilhamento e encorajando ações com esse cunho, considerando 

inclusive parâmetros de inovação e criatividade, cujos papéis são importantes na aquisição e 

desenvolvimento do conhecimento. 

Gerenciar e apoiar o aprendizado, em ambientes baseados em projetos, demanda uma 

perspectiva holística da organização. Desse modo, como as organizações são formadas por 

fluxos de trabalho interligados que atravessam departamentos, a orientação a processos pode 

fornecer suporte para alcançar um “pensamento de processo” no gerenciamento de projetos, 

promovendo com isso, a oportunidade de controlar e apoiar atividades de aprendizagem, 

enquanto os objetivos dos processos e sistemas de suporte facilitam o gerenciamento de 

informações (CHRONÉER; BACKLUND, 2015). 

Mathur, Jugdev e Fung (2013), examinando a ligação de ativos valiosos, raros, 

inimitáveis e com suporte organizacional ao gerenciamento de projetos, percebem que: fatores 

relacionados a captura e a disseminação do conhecimento podem ser considerados como itens 

valiosos e raros para as organizações; as rotinas e relacionamentos quando estão intrínsecas são 

difíceis de serem copiadas; alinhamento, comunicação e integração no gerenciamento do 

projeto são práticas facilitadoras à incorporação na cultura corporativa e se destacam como 

suporte organizacional. E, por fim, ainda ressaltaram que o desempenho do projeto é afetado 

pelo prazo, custo, qualidade, escopo e expectativas do cliente e no nível da empresa, o 

acompanhamento é pelas metas de vendas, fidelidade e satisfação do cliente, rentabilidade, 

participação de mercado e inovação. 



50 

 

 

Outra análise do gerenciamento de projetos com os quesitos de valor, raridade, 

imitabilidade e organização, foi pensada por Killen e Hunt (2010), para os autores integrar a 

capacidade dinâmica e visão baseada em recursos são fontes de avanço competitivo no cenário 

do gerenciamento de portfólio de projetos, já que capacidade dinâmica pode ser vista como 

pessoas, estruturas e processos continuamente monitorando e ajustando as necessidades de 

mudança frente ao ambiente mutável e a distribuição e uso dos recursos como meios de 

diferenciação da taxa de sucesso nas empresas. 

Em um mundo corporativo com mais interligações entre empresas, a colaboração 

interorganizacional é mandatória, sendo importante orquestrar métodos e ferramentas, 

fomentando a visão de ter uma estrutura dinâmica entre os processos de ambos os negócios 

através de um planejamento de execução e controle baseado em interação. Desse modo, é 

necessário ter a promoção do conhecimento global e local, disponibilizar a descrição das 

informações e do acompanhamento do gerenciamento de projeto, utilizar uma arquitetura 

conectada para suportar a gestão de processos, possuir um modelo de repositório comum, 

propiciar o gerenciamento participativo com controle e estimular a automação dos processos de 

execução (KELLER et al., 2006) 

Ingirige e Sexton (2006) complementam essa visão, apresentando que a aliança entre 

empresas é um meio de manter competitividade e gerar valor ao cliente, já que o 

compartilhamento de conhecimento viabiliza uma vantagem competitiva sustentável. No 

entanto, quando o ambiente é de projeto criar e manter uma relação duradora 

interorganizacional é considerado um desafio, uma vez que o gerente de projeto foca nos 

resultado para entregar o projeto, como uma visão de curto prazo e não de sustentar a parceria. 

Avançando nesse prisma, Jovanovic et al. (2009) sobressaltam que a expansão global 

dos negócios contemporâneos também causou a internacionalização de projetos. Diante disso, 

aspectos culturais e seus impactos no desempenho do projeto devem ser observados, sendo a 

administração adequadamente dessas questões no âmbito de projetos, uma das mais importantes 

vantagens competitivas do ambiente de negócios, tornando o gerenciamento de projetos uma 

ferramenta sofisticada para alcançar objetivos estratégicos e ter competitividade. 

Salienta-se que, a vinculação da estratégia a projeto também se dá por meio da gestão 

de portfólio de projetos e, de acordo com Buys e Stander (2010), esse fato realmente propende 

a melhorar a taxa de implementação da estratégia e inclusive a do sucesso de entrega do projeto. 

Heising (2012) ainda destaca que o gerenciamento efetivo de apenas um projeto, já não é 
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suficiente, sendo necessária para o ambiente competitivo a gestão adequada de todo o portfólio 

de projetos.  

Por outro lado, 𝐃𝐨𝐛𝐫𝐨𝐯𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢𝐢𝐞𝐧�̇� e 𝐓𝐚𝐦𝐨𝐬𝐢�̅�𝐧𝐢𝐞𝐧�̇� (2016), ao ressaltarem o destaque 

contínuo da necessidade de práticas de sustentabilidade no mundo corporativo, inclusive no 

ambiente de projetos, sinalizam que para as tomadas de decisões relacionadas à seleção de 

portfólio de projetos e à alocação de investimento, além apenas do retorno financeiro, critérios 

de responsabilidade social e de meio ambiente podem ser adicionados nessa análise. Permitindo 

assim, projetos que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável das organizações e, 

assim, aumentar sua vantagem competitiva.  

Daneshpour e Takala (2017) ainda fomentam que a criação de valor real para o 

gerenciamento de projetos só acontece quando abrange a questão de sustentabilidade, sendo um 

aspecto complexo inserido nessas atividades, uma vez que o pedido de desenvolvimento 

sustentável por parte da sociedade ou legislações tende a tornar o futuro das tarefas dessa prática 

mais desafiadoras.  

Por conseguinte, com o quadro conceitual apresentado e diante da necessidade das 

empresas de terem melhores resultados com recursos cada vez mais escassos, percebe-se que 

uma efetiva gestão de portfólio de projetos pode fornecer suporte de forma estruturada e 

organizada para que sejam selecionados apenas projetos capazes de gerar vantagem 

competitiva, desejo das organizações para se destacarem no mercado (CARVALHO; LOPES; 

MARZAGÃO, 2013). 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

 

Este capítulo visa descrever o método adotado para dar alcançar os objetivos 

idealizados na pesquisa, assim como, destacar a pesquisa bibliométrica e as etapas de 

construção do instrumento de coleta de dados, a amostra pesquisada e o tratamento estatístico. 

 

3.1. DEFINIÇÃO DO MÉTODO DE PESQUISA 

 

Na condução da pesquisa é almejado se aproximar da realidade pela construção do 

conhecimento (PAJO, 2017). Para que esse seja considerado científico é preciso determinar o 

método, percurso para alcançar um determinado fim, viabilizando obtê-lo (GIL, 2008). É 

possível então, coletar, analisar, sintetizar, avaliar e registrar as observações para serem 

desenvolvidas as generalizações, princípios e teorias com intuito de respostar aos fenômenos 

indagados pela sociedade (KPOLOVIE, 2016). 

Seguindo o pensamento de alcançar os objetivos planejados no estudo, os 

procedimentos adotados têm uma abordagem de caráter qualitativo e quantitativo, 

respectivamente, busca-se no campo estudado obter uma visão holística e profunda do contexto 

a partir da percepção dos envolvidos (GRAY, 2012), e faz-se a medição se o fato investigado é 

verídico, por meio de dados mensuráveis das variáveis, entendendo suas interligações 

(FONSECA, 2009). Sendo esses métodos combinados denominados como mistos, que segundo 

Creswell e  Clark (2013) coleta de dados qualitativos e quantitativos com visões de mundo 

filosóficas e teóricas combinando os dois procedimentos.  

Segundo Gil (2008), as pesquisas podem ser classificadas quanto aos seus objetivos 

como: exploratória, visa formular hipóteses por meio de um maior entendimento sobre o tema 

investigado; descritiva, estuda características de determinada população ou fenômeno ou a 

identificação de relação entre variáveis e, explicativa, procura identificar as razões envolvidas 

na ocorrência dos eventos.  

De acordo com Marconi e Lakatos (2002) as técnicas de pesquisas são dos seguintes 

tipos: documentação direta através de pesquisa de campo e laboratório; documentação indireta 

por levantamento documental e bibliográfico; observação intensiva pela própria observação e 

entrevista; e, observação extensiva realizada por questionário, formulário, medidas de opinião 

e atitudes e técnicas mercadológicas. 
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Enquadra-se assim, esse projeto como exploratório, usando as técnicas de investigação: 

a) para o entendimento de conceitos e ideias-chave, documentação indireta por meio 

de levantamento bibliográfico, através da utilização de livros, pesquisas e artigos, 

usando inclusive o estudo bibliométrico, avaliação objetiva da produção científica 

que usa métodos quantitativos para mapear a construção do conhecimento 

relacionado às temáticas da pesquisa (TREINTA, 2011); 

b) para o exploração do tema, observação extensiva através de entrevistas estruturadas 

sob formato de questionário difundido através de canais na internet, principalmente 

por grupos em redes sociais com especialista das áreas foco da análise. 

Diante disso, a estruturação da pesquisa adaptou o modelo de Gil (2008), sendo 

apresentado na Figura 6.  

 

Figura 6: Estruturação da pesquisa 

 

Fonte: Adaptado de Gil (2008) 
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3.2. LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO 

 

O acesso à informação, um das maiores dificuldades do meio acadêmico há alguns anos, 

com o avanço de tecnologia originou o problema contrário: o excesso de informação. Desse 

modo, existe uma alta gama de informações acessíveis, demandando uma análise mais acurada 

para conseguir filtrar e selecionar os artigos científicos mais aptos para atender aos anseios das 

pesquisas científicas (TREINTA, 2011). A autora ainda salienta que, o estudo bibliométrico 

busca identificar o conhecimento produzido pela comunidade científica sobre o tema, 

permitindo também uma avaliação das principais tendências sobre o assunto. 

Diante desse cenário, para encontrar as fontes mais adequadas para contribuir com os 

objetivos da pesquisa, o caminho trilhado no presente estudo seguiu as etapas explicitadas na 

Figura 7. 

 

Figura 7: Etapas do estudo bibliométrico 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A primeira etapa “Identificar as palavras chaves” teve como estratégia encontrar os 

termos alinhados a pesquisa, sendo que, para facilitar a compreensão foi elaborado um 

enquadramento dos principais tópicos do estudo no esquema da Figura 8, que mostra os pilares 

da análise: estratégia, gestão de processos, gerenciamento de projetos e vantagem competitiva. 

 

Figura 8: Enquadramento dos pilares da pesquisa 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 

Com base nisso, os termos escolhidos foram “Estratégia”, “Gestão de Processos”, 

“Gerenciamento de Projetos” e “Vantagem Competitiva”. Porém, para ampliar a gama de 

documentos disponíveis as palavras foram alteradas para o idioma inglês “Strategy”, “Process 

Management”, “Project Management” e “Competitive Advantage”. E, para maximizar a opções 

foram utilizados os conectores “E”, busca conjunta dos termos, e “OU”, localização de um ou 

mais termos, também em inglês, respectivamente, “AND” e “OR”. Vale ressaltar que, na busca 

o uso da aspas direciona a pesquisa para as palavras iguais as inseridas. 

Perante isso, foram realizadas três combinações dessas expressões em pesquisa de Julho 

de 2017 no Portal de Periódicos Capes em duas bases, Scopus e Engineering Village, gerando 

7945 resultados, explicitado no Quadro 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Primeiro resultado da pesquisa em julho 2017 – sem filtro 
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 Combinação de Expressões Base Resultados 

“Strategy” and “Project Management” and 

“Process Management” 

Scopus 53 

Engineering Village 21 

“Strategy” and “Competitive Advantage” 

“Project Management” and  “Process 

Management” 

Scopus 3 

Engineering Village 1 

“Strategy” and “Competitive Advantage” 

“Project Management” or  “Process 

Management” 

Scopus 204 

Engineering Village 7663 

TOTAL 7945 

Fonte: Elaboração própria 

  

Para aprimorar o resultado, na base do Scopus foi inserido os seguintes filtros: no tipo 

de documentos selecionado Article e na área de assunto marcado Business, Management and 

Accounting, Engineering e Social Science.  Já no Engineering Village a seleção foi apenas 

Journal Article no tipo de documento. Desse modo, como novo resultado temos artigos, 

conforme apresentado no Quadro 3. 

 

Quadro 3: Primeiro resultado da pesquisa em julho 2017 – com filtro 

Combinação de Expressões Base Resultados 

“Strategy” and “Project Management” and 

“Process Management” 

Scopus 20 

Engineering Village 13 

“Strategy” and “Competitive Advantage” 

“Project Management” and  “Process 

Management” 

Scopus 1 

Engineering Village 0 

“Strategy” and “Competitive Advantage” 

“Project Management” or  “Process 

Management” 

Scopus 93 

Engineering Village 2207 

TOTAL 2334 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com o intuito de identificar as duplicidades existentes e ter uma visão consolidada de 

todas as referências encontradas foi criado, na etapa 2, um banco de artigos na ferramenta 
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Mendeley. Logo, após aplicação da verificação para busca por documentos repetidos o resultado 

reduziu em 141 itens, restando então, 2193 artigos. 

Para facilitar a etapa 3 de análise dos artigos, os dados foram extraídos para a ferramenta 

Microsoft Office Excel. Com uma quantidade grande de artigos, a ideia inicial era ler apenas os 

títulos de todos eles e a partir dessa ação realizar uma pré-seleção. Entretanto, em um teste com 

uma amostra pequena de 5 casos, pela a leitura do nome do artigo e depois do seu resumo, foi 

percebido que a escolha apenas pelo o nome traria problemas, uma vez que nesse cenário 

examinado, 3 dos artigos que teriam sido pré-selecionados ao ser realizada a leitura do resumo, 

na verdade não apresentavam sinergia com a temática da pesquisa. 

Esse fato originou a necessidade de uma nova estratégia de atuação com direcionamento 

para uma análise dos resumos dos 2193 artigos. Mediante a leitura, 2100 foram descartados por 

não terem sinergia com o tema da pesquisa, restando, portanto, 93 artigos alinhados com estudo.  

Na seleção dos artigos, etapa 4, os 93 foram procurados nas bases Scopus, Engineering 

Village e no caso de não ter sido encontrado em nenhuma das duas opções, foi verificado 

também no site do Scholar Google e depois no próprio site de busca da Google.  No final o 

número sofreu mais uma diminuição em 38 itens, restando então, 55 artigos. Desse modo, a 

Figura 9 a seguir representa uma visão de seleção dos artigos. 

 

Figura 9: Visão de seleção dos artigos 

 

Fonte: Adaptado de Treinta (2011)  

 

Após aprofundamento da análise dos 55 artigos, ainda existiam 13 artigos que não 

estavam alinhados com os pilares do estudo e dos 42 restantes, a maioria com o enfoque em 
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processos, como pode ser visto no Quadro 4, que apresenta uma visão de característica 

encontrada nos artigos, sendo que um documento pode ter mais de um foco. 

 

Quadro 4: Foco dos artigos 

Foco Quantidade de Artigos 

Estratégia 12 

Processos 34 

Projetos 14 

Competitividade 9 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para solucionar essa situação e explorar mais sobre os outros temas, principalmente 

projetos, foi realizada mais uma pesquisa sistemática no Scopus e Engineering Village.  

A nova investigação, realizada em abril de 2018, foi focando nos termos “Strategy”, 

“Project Management” e “Competitive Advantage”, incluindo também Integration (Integração) 

e Alignment (Alinhamento) e os filtros aplicados foram no Scopus, Article e na área de assunto 

marcado Business, Management and Accounting, Engineering e Social Science e no 

Engineering Village a seleção foi apenas Journal Article no tipo de documento. O resultado 

dessa busca pode ser observado nos Quadros 5 e 6, cujo retorno final foi de mais 906 artigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5: Segundo resultado da pesquisa em abril 2018 – sem filtro 
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Combinação de Expressões Base Resultados 

“Project Management” and “Process 

Management” 

Scopus 606 

Engineering Village 435 

“Project Management” and “Process 

Management” and “Integration”  

Scopus 98 

Engineering Village 69 

“Project Management” and “Process 

Management” and “Alignment” 

Scopus 22 

Engineering Village 19 

“Project Management” and “Competitive 

Advantage” 

Scopus 610 

Engineering Village 403 

“Project Management” and “Strategy” and 

“Competitive Advantage” 

Scopus 180 

Engineering Village 92 

TOTAL 2534 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 6: Segundo resultado da pesquisa em abril 2018 – com filtro 

Combinação de Expressões Base Resultados 

“Project Management” and “Process 

Management” 

Scopus 151 

Engineering Village 138 

“Project Management” and “Process 

Management” and “Integration”  

Scopus 21 

Engineering Village 23 

“Project Management” and “Process 

Management” and “Alignment” 

Scopus 4 

Engineering Village 5 

“Project Management” and “Competitive 

Advantage” 

Scopus 262 

Engineering Village 181 

“Project Management” and “Strategy” and 

“Competitive Advantage” 

Scopus 81 

Engineering Village 40 

TOTAL 906 

Fonte: Elaboração própria 

Esses 906 documentos foram inseridos no banco de artigos original, elaborado na etapa 

2 e que continha 2193, passando a ter 3099. Após verificação de duplicidade, o número ficou 

reduzido para 2501, exclusão de 598 repetidos. Logo, o acréscimo real é de 308 artigos.  
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O processo foi o mesmo: leitura dos resumos com seleção dos que tinham mais sinergia 

com o tema e depois busca pelo artigo. Posteriormente a primeira ação, 50 foram escolhidos e 

28 foram encontrados.  

Aprofundou-se a seguir a análise e desses novos artigos, 3 foram excluídos, restando 

25. Assim, o total final, juntando a primeira e a segunda triagem, é de 67.  

Mediante a esse número, a partir do Quadro 7 e do Gráfico 1,  referentes a distribuição 

dos artigos nos anos de publicação, observa-se que 2007 teve a maior concentração de 

publicações de assuntos alinhados com a temática investigada, seguido dos anos 2012, 2013 e 

2014.  

Quadro 7: Distribuição dos artigos nos anos de publicação 

Ano 
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Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 1: Distribuição dos artigos nos anos de publicação

 

Fonte: Elaboração própria 

Ressalta-se que, a construção da bibliografia foi complementada, além dos artigos da 

bibliometria, por outras fontes, tais como, livros de conceitos clássicos e outras obras para 

detalhamentos pontuais necessários ao desenvolvimento do estudo.  
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3.3. CRITÉRIO E SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

Segundo Sweeney, Willians e Anderson (2015), “a estatística usa dados de uma amostra 

para fazer estimativas e testar hipóteses a respeito de características de uma população”. Diante 

disso, como a questão norteadora dessa pesquisa é “Como a implementação da estratégia 

competitiva pode ser facilitada e bem sucedida através da aplicação do gerenciamento de 

projetos e da gestão de processos?” escolher profissionais com experiência de pelo menos 

cinco anos nos campos relacionados à gestão de processos e gerenciamento de projetos é o foco 

de critério para seleção da amostra.  

Desse modo, para ampliar a capilaridade de divulgação do instrumento de pesquisa, a 

estratégia foi utilizar, principalmente, especialistas que fazem parte do LinkedIn, uma das 

maiores redes sociais focada em relações profissionais com mais de 546 milhões de usuários 

em 200 países e territórios1.  De acordo Unkelos-Shpigel, Sherman e Hadar (2015) a condução 

de uma pesquisa no LinkedIn facilita o acesso a uma variedade de profissionais de diferentes 

negócios e experiências. 

Ressalta-se que, para maximizar a confiabilidade das respostas recebidas, o instrumento 

de pesquisa contempla duas perguntas específicas: uma sobre ter experiência com os temas, que 

em caso negativo encerra o questionário, e outra, questionando o tempo em cada tema. 

Diante disso, o questionário foi disponibilizado, durante um mês, no período de 4 de 

Julho de 2018 a 4 de agosto de 2018, em grupos do LinkedIn com sinergias com os temas e 

também foi enviado para uma base de quatrocentos especialistas em projetos e processos. Tendo 

como resultado final um total de 78 respostas, entretanto, 7 não completaram o instrumento da 

pesquisa por ter menos de cinco anos de experiência, restando então, 71 de retorno. 

 

 

3.4. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

                            
1 Informação disponível no site do LinkedIn: <https://about.linkedin.com/pt-br>. Acesso em: 22 de abril de 2018.  
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3.4.1. Construção do instrumento 

 

Para viabilizar a pesquisa, no intuito de responder a questão norteadora “Como a 

implementação da estratégia competitiva pode ser facilitada e bem sucedida através da 

aplicação do gerenciamento de projetos e da gestão de processos?” elaborou-se um 

questionário, disponibilizado no Apêndice A – Estrutura do questionário. 

Diante disso, a primeira parte do questionário visava caracterizar o perfil das 

profissionais, Quadro 8, através de uma comparação estatística entre os respondentes (GRAY, 

2012),  sendo a base para essas perguntas o estudo de Correia, Silva e Ferreira (2013). Ademais, 

nessa sessão também está incluso uma solicitação se a pessoa teria interesse de receber o 

resultado do estudo e questionamento sobre a experiência em processos e projetos. 

 

Quadro 8: Elaboração e validação do instrumento de coleta de dados – categorização 

Critérios Requisito Referencial 

Categorização Cargo, setor, segmento, abrangência e  

localização geográfica  

Correia, Silva e Ferreira (2013) 

Fonte: Adaptado de Marins (2015) 

 

A segunda parte foi construída com base na escala Likert, “escala psicométrica que 

possui múltiplas categorias dos quais os entrevistados optam por indicar suas opiniões, atitudes 

ou sentimentos sobre um determinado assunto” (NEMOTO; BEGLAR, 2013). Nesse estudo, 

as categorias seguem a seguinte classificação: “Nada Relevante”, “Pouco Relevante”, 

“Medianamente Relevante”, “Muito Relevante” e “Totalmente Relevante” e também uma 

opção de não tem como opinar.  

O desenvolvimento dessa sessão baseou-se no modelo de Marins (2015), a literatura 

estuda foi qualificada de acordo com os três temas: estratégia competitiva, projetos e processos, 

sendo esses os critérios. Com isso, foram identificados os requisitos relevantes para serem 

pesquisados se são fatores críticos de sucesso para uma estratégia competitiva ser bem sucedida, 

tendo a gestão de projetos e processos como seus facilitadores, apresentados no Quadro 9. 
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Valendo destacar que, o levantamento do conteúdo do questionário foi baseado no referencial 

teórico.  

  

Quadro 9: Elaboração e validação do instrumento de coleta de dados - contextualização 

Critérios Requisito Referencial 

E
st

ra
té

g
ia

 

C
o

m
p

et
it

iv
a

 

P
ro

ce
ss

o
s 

P
ro

je
to

s 

Sim Sim Não Acompanhamento dos indicadores de 

desempenho dos processos 

Soares e Anderson (1997) 

Armistead, Pritchard e Machin (1999) 

Brocke e Rosermann (2010) 

Paixão (2014) 

Suarez, Calvo-Mora e Roldán (2016) 

Meidan et al (2017) 

Sim Não Não Análise da concorrência Porter (1980) 

Sim Não Não Análise do ambiente externo a 

organização nos aspectos: econômico, 

social e político 

Austin (1990) 

Sim Sim Não Cadeia de Valor dos Processos 

Organizacionais Estruturada  

Porter (1985) 

Armistead, Pritchard e Machin (1999) 

Jochem, Menrath e Landgraf (2010) 

Sim Sim Não Comunicação da visão estratégica Armistead, Pritchard e Machin (1999) 

Suarez, Calvo-Mora e Roldán (2016) 

Não Não Sim Coordenação e comunicação nos 

projetos 

Wu et al. (2017) 

Não Sim Não Definição de papéis e 

responsabilidade nos processos 

Brocke e Rosermann (2010) 

Não Não Sim Definição de papéis e 

responsabilidade nos projetos 

Barreto (2015) 

Sim Não Não Engajamento dos colaboradores Suarez, Calvo-Mora e Roldán (2016) 

Não Sim Sim Entregas dos projetos organizacionais 

integrados com os processos 

existentes na companhia 

Barreto (2015) 
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Não Não Sim Equilíbrio da quantidade de projetos 

no portfólio da empresa 

Barreto (2015) 

Sim Não Não Equilíbrio dos aspectos financeiros, 

sociais e ambientais 

Longoni e Cagliano (2015) 

Não Não Sim Gerenciamento de riscos 

organizacionais  

Hadjinicolaou e Dumrak (2017) 

Sim Não Não Gestão de dados e de informação Paim et al (2009) 

Bumblauskas et al (2017) 

Smeda (2017) 

Não Sim Sim Gestão de mudança Paixão (2014) 

Barreto (2015) 

Não Sim Sim Gestão de qualidade  Siel (1991) 

Paim et al (2009) 

Becker e Glascoff (2014) 

Awwal (2014) 

Mossalam e Arafa (2017) 

Meidan et al (2017) 

Não Não Sim Gestão de tempo dos projetos Barreto (2015) 

Sim Não Não Gestão do conhecimento Shujahat et al (2017) 

Sim Não Sim Gestão do portfólio de projetos Killen e Hunt (2010) 

Buys e Stander (2010) 

Heising (2012) 

Carvalho, Lopes e Marzagão (2013) 

Wysocki (2013) 

Too e Weaver (2014) 

Hadjinicolaou e Dumrak (2017) 

Sim Não Sim Gestão dos projetos orientada pelos 

objetivos estratégicos 

PMI (2014) 

Awwal (2014) 

Não Sim Não Governança e compliance  Paul (2007) 

Sim Não Não Inovação em equilibro com 

experiência existente na empresa 

Brown e Eisenhardt (1998) 

Não Sim Sim Liderança comprometida Bai e Sarkis (2013) 

Paixão (2014) 

Barreto (2015) 

Não Sim Não Mapeamento e modelagem de 

processos 

Dumas et al. (2013) 

Pádua et al. (2014) 

Ihahi et al. (2016) 
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Não Não Sim Maximização do uso dos recursos 

organizacionais 

Gomes e Romão (2016) 

Hadjinicolaou e Dumrak (2017) 

Sim Sim Não Melhoria contínua dos processos Soares e Anderson (1997) 

Armistead, Pritchard e Machin (1999) 

Paim et al (2009) 

Han, Kang e Song (2009) 

Meidan et al (2017) 

Não Sim Não Melhoria da confiabilidade de 

produtos e serviços 

Paim et al (2009) 

Não Sim Sim Melhoria de produtividade Siel (1991) 

Paul (2007) 

Becker e Glascoff (2014) 

Meidan et al (2017) 

Não Não Sim Metodologia estruturada de 

gerenciamento de projetos 

Wysocki (2013) 

Mullaly (2014) 

Gomes e Romão (2016) 

Não Sim Não Metodologia estruturada de gestão de 

processos 

Paixão (2014) 

Sim Sim Não Orientação para lucratividade Becker e Glascoff (2014) 

Sim Sim Sim Orientação para o cliente Siel (1991) 

Soares e Anderson (1997) 

Armistead, Pritchard e Machin (1999) 

Paim et al (2009) 

Paixão (2014) 

Sim Não Não Processo formal de planejamento 

estratégico 

Abraham (2012) 

Bright, Ahmad e Zahra (2017) 

Não Sim Não Processos flexiveis e adaptáveis as 

mudanças demandas pelo mercados 

Wang e Wang (2006) 

Paul (2007) 

Sim Sim Não Processos orientados pelos objetivos 

estratégicos 

Molina, Garza e Jiménez (2005) 

Paixão (2014) 

Suarez, Calvo-Mora e Roldán (2016) 

Não Sim Não Processos padronizados e uniformes Paim et al (2009) 

Kim e Suh (2011) 

Llamas et al (2016) 

Sim Sim Sim Promoção de uma visão integrada e 

holística da organização 

Parnaby e Towill (2009) 

Mossalam e Arafa (2017) 
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Não Sim Sim Promoção do trabalho em equipe Soares e Anderson (1997) 

Herzog, Polajnar e Tonchia (2007) 

Sim Não Não Proposição de valor baseado na 

inovação 

Kim e Mauborgne (2005) 

Não Sim Não Redução de custo da operação Siel (1991) 

Paim et al (2009) 

Meidan et al (2017) 

Não Sim Não Redução de tempos de execução de 

processos 

Siel (1991) 

Paim et al (2009) 

Não Não Sim Seleção dos projetos orientada pelos 

objetivos estratégicos 

Too e Weaver (2014) 

Fonte: Adaptado de Marins (2015) 

 

Por fim, a última pergunta do instrumento é uma questão aberta com a intenção de 

ampliar a oportunidade de entender mais elementos importantes para a implementação de uma 

estratégia competitiva ser bem sucedida. 

 

3.4.2. Validação qualitativa do instrumento 

 

O processo de validação do questionário contou com seis especialistas nos temas de 

gerenciamento de projeto, gestão de processos e estratégia organizacional com pelo menos 5 

anos de experiência nos campos. Fato que, pode ser observado, no Gráfico 2, cujos dados 

apresentam uma experiência predominante no período de 10 até 15 anos no tema de processos, 

de 5 até 10 anos em projetos e igualmente distribuído em estratégia organizacional nos períodos 

de 5 até 10 anos e de 10 até15 anos. 

 

 

 

 

Gráfico 2: Tempo de experiência do especialista  
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Fonte: Elaboração própria 

 

A primeira versão do questionário possuía um total de 11 perguntas, sendo a primeira 

uma solicitação se pessoa teria interesse de receber a pesquisa, a segunda e a terceira visavam 

entender o tempo de experiência nos temas de estratégia, processos e projetos. A quarta até a 

oitava tinha o intuito de caracterizar os respondentes. Já a pergunta 9 , composta por 16 

requisitos extraídos da literatura, visava perceber, com os profissionais da área, o grau de 

relevância dos itens selecionados para uma estratégia competitiva bem sucedida. Por fim, a 

décima e a décima primeira pergunta vislumbravam através de um formato aberto, extrair e 

compreender a visão do que o respondente faria para alcançar uma estratégia competitiva bem 

sucedida e também como a integração da gestão de processos com o gerenciamento de projetos 

poderia beneficiar a estratégia competitiva. 

A aplicação da primeira versão do questionário foi realizada na primeira quinzena de 

junho de 2018 com esse grupo de seis especialistas e apresentou como resultado os seguintes 

apontamentos: 

a) o questionário foi considerado bem estruturado e de clara compreensão; 

b) o fato do questionário ter uma trava para não permitir a resposta de  profissionais 

com menos de 5 anos foi destacado como uma boa solução para garantir o perfil 

desejado; 

c) na pergunta sobre tempo de experiência, o tema de estratégia organizacional, foi 

considerado confuso para os respondentes, uma vez que de alguma forma os 
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profissionais poderiam se equivocar e responder baseado em situações vividas com 

alguma estratégia sendo implementada na empresa e não necessariamente por um 

trabalho realizado. Essa ação fomentou a exclusão desse item nessa pergunta e o 

foco apenas em profissionais com experiência em processos e projetos. 

d) as perguntas sobre categorização foram avaliadas como coerentes com a 

necessidades de entender melhor o perfil dos respondentes; 

e) os requisitos da questão 9 foram considerados bem elaborados, porém foi solicitado 

para as perguntas ficassem mais curtas e com menos informações  e que fosse 

melhor explorado outros assuntos. Para tal, foi feito uma readaptação das perguntas 

através de um ajuste na escrita e também da inclusão de novas informações, o 

resultado fez com que houvesse um aumento de 16 requisitos para 42.  

f) ainda na pergunta 9 foi solicitado que ficasse mais claro a representação dos itens 

como fatores críticos do sucesso para uma estratégia competitiva. Com isso, a 

pergunta foi alterada para esse fim ficar evidenciado. 

g) as perguntas 10 e 11 foram consideradas como repetitivas e com o mesmo propósito 

da  9. A sugestão, adotada no trabalho, foi reduzir para uma e ser mais direto no 

questionamento, uma promoção para o respondente informar quais outros requisitos 

poderiam ser considerados como fatores críticos para o sucesso além do escrito nos 

itens da questão 9. 

Após os ajustes solicitados, novamente na última quinzena de junho, o questionário foi 

reavaliado pelo grupo e entendeu-se que, estava apto para seguir com a aplicação com amostra 

pesquisada. 

 

3.5. TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Segundo Siegel e Castellan (2006), a estatística moderna é utilizada para extrair 

conclusões acerca de grupos ou eventos, baseando-se na observação do ocorrido no passado, e 

os testes estatísticos, a partir dos dados coletados, determinam se podemos ter confiança no que 

concluímos do grande grupo do qual somente observamos uma pequena parte. Nesse caso do 

estudo, o teste estatístico é não-paramétrico, que segundo os autores, é um modelo que somente 

apresenta condições muito gerais, sem especificar a distribuição da qual a amostra foi extraída 

e que podem ser utilizados para a análise de dados classificados em categorias. 



69 

 

 

Desse modo, após a tabulação dos dados coletados através do instrumento de pesquisa, 

a primeira sessão, da questão 1 até 8, referente ao perfil do respondente foi tratada pela 

estatística descritiva, “resumo de dados, que podem ser tabulares, gráficos ou numéricos” 

(SWEENEY; WILLIAMS; ANDERSON, 2015), com o uso de frequência absoluta e relativa, 

que ainda segundo os autores, são respectivamente, número de itens de cada uma das diversas 

classes e a frequência absoluta de cada uma das classe pela quantidade de elementos 

observados.  

A questão 9, composta pelos requisitos da literatura e cuja as afirmações foram 

submetidas a avaliação do grau de relevância na escala Likert para ser um fator crítico de 

sucesso na implementação de estratégia competitiva, foi analisada pela frequências absoluta e 

relativa e pela moda, medida de posição central cujo valor é o que acontece com maior 

frequência (SWEENEY; WILLIAMS; ANDERSON, 2015). E, como com o tratamento dos 

dados dessa pergunta, objetivou-se entender a relação entre estratégia competitiva, gestão de 

processos e gerenciamento de projetos, usou-se também o coeficiente de correlação de 

Spearman. Salientando que, para os cálculos foi utilizado software estatístico SPSS 25 e a 

resposta “Não tenho como opinar” foi tratada como missing value (valor omisso). Vale destacar 

que, a escala utilizada dos dados foi a apresentada no Quadro 10. 

 

Quadro 10: Escala dos dados por perguntas 

ID Pergunta Opção da Pergunta Escala 

3 

Não tenho experiência com o tema 1 

Menos de 5 anos de experiência com o tema 2 

5-10 anos de experiência com o tema 3 

10-15 anos de experiência com o tema 4 

Mais de 15 anos de experiência com o tema 5 

4 
Liderança 1 

Liderado 2 

5 

Privado 1 

Público 2 

Terceiro setor 3 

6 

Agronegócio 1 

Consultoria 2 

Educação 3 

Entretenimento e turismo 4 
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Governo 5 

Industrial 6 

Mineração 7 

Petróleo e Gás 8 

Saúde 9 

Serviços de telecomunicação e TI 10 

Serviços financeiros 11 

Setor elétrico 12 

Varejo 13 

Outro 14 

7 
Nacional 1 

Multinacional 2 

8 
Localidade não escolhida  1 

Localidade escolhida 2 

9 

Nada Relevante 1 

Pouco Relevante 2 

Medianamente Relevante 3 

Muito Relevante 4 

Totalmente Relevante 5 

Fonte: Elaboração própria 

 

O coeficiente de correlação de Spearman é “a associação entre duas variáveis que requer 

que ambas sejam medidas pelo menos em uma escala ordinal, de modo que os objetos ou 

indivíduos em estudo possam ser dispostos em postos em duas séries ordenadas”. (SIEGEL;  

CASTELLAN, 2006). Thirumalai,  Chandhini e   Vaishnavi (2017) destacam que o coeficiente 

de correlação de Spearman baseia-se nos valores classificados para cada variável, não nos dados 

brutos, sendo usado frequentemente, na avaliação dos relacionamentos envolvendo variáveis 

ordinais.  

Para os autores Siegel e Castellan (2006), no cálculo do método, representado pela 

Equação 1, é necessário organizar os resultados de cada variável por seu ordenamento, ou seja, 

para uma variável X é atribuído um posto 1 ao seu menor X e um posto N (número de 

observações) ao maior valor de X. Após essa etapa, deve ser feita a diferença (𝒅𝒊) entre os 

postos X e Y, elevando-a ao quadrado e somando todos os valores 𝒅𝒊
𝟐. Ressalta-se que, em caso 

de empate deve ser atribuído o valor médio dos postos associados e caso a proporção deles nas 

https://ieeexplore-ieee-org.ez24.periodicos.capes.gov.br/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22First%20Name%22:%22Chandrasegar%22&searchWithin=%22Last%20Name%22:%22Thirumalai%22&newsearch=true
https://ieeexplore-ieee-org.ez24.periodicos.capes.gov.br/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22First%20Name%22:%22Swapna%20Anupriya%22&searchWithin=%22Last%20Name%22:%22Chandhini%22&newsearch=true
https://ieeexplore-ieee-org.ez24.periodicos.capes.gov.br/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22First%20Name%22:%22M%22&searchWithin=%22Last%20Name%22:%22Vaishnavi%22&newsearch=true
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observações X ou Y seja grande a Equação 2 deve ser usada, onde o fator de correção Tx é 

representado pela Equação 3 e a mesma visão cabe para Ty. 

 

𝐫𝐬 = 𝟏 − 
𝟔 ∑ 𝐝𝐢

𝟐𝐍
𝐢=𝟏

𝐍𝟑− 𝐍
        (1) 

𝒓𝒔 =  
(𝑵𝟑−𝑵)−𝟔 ∑ 𝒅𝟐−(𝑻𝒙+𝑻𝒚)/𝟐

√(𝑵𝟑−𝑵)𝟐− (𝑻𝒙+ 𝑻𝒚)(𝑵𝟑−𝑵)+𝑻𝒙𝑻𝒚

     (2) 

 𝐓𝐗 = ∑ (𝐭𝐢
𝟑 − 𝐭𝐢)

𝐠
𝐢=𝟏    (3) 

Onde: 

𝐫𝐬 = coeficiente de correlação de Spearman 

𝐝 = diferença entre postos X e Y  

𝐍   = número de objetos na observação 

𝐓  = fator de correção de X ou Y 

𝐭𝐢 = número de postos empatados 

 

Vale salientar ainda que, segundo Warner (2012), outro modo de calcular coeficiente de 

Spearman é pela correlação de Pearson entre Rx (classificação nas pontuações X) e Ry 

(classificação nas pontuações Y). Sweeney, Willians e Anderson (2015) apontam que o cálculo 

do coeficiente de correlação produto-momento de Pearson para dados amostras é dado pela 

Equação 4. 

 

𝒓𝒙𝒚

=  

∑(𝒙𝒊−�̅�)(𝒚𝒊−�̅�)
𝒏−𝟏

(√∑(𝒙𝒊−�̅�)𝟐

𝒏−𝟏
)(√∑(𝒚𝒊−�̅�)𝟐

𝒏−𝟏
)

 (4) 

Onde: 

𝐫𝐱𝐲 = coeficiente de correlação de Person 

𝐧   = número de objetos na observação 

𝐱𝐢 e 𝐲𝐢= valores medidos de X e Y 

�̅� e �̅� = média de X e Y 
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Warner (2012) menciona que os resultados do coeficiente de Spearman variam entre -1 

e 1, respectivamente, perfeitamente inversamente relacionada e perfeitamente relacionada. 

Sendo que, de acordo com Fabio (2012), o sinal do coeficiente significa, positivo, relação direta 

entre as variáveis e, negativo, relação indireta. E, os valores em módulo, representam a seguinte 

característica quanto à correlação entre as variáveis: de 0 até 0,24, pouca ou nenhuma; 0,25 até 

0,49, fraco; de 0,50 até 0,74, moderada e de 0,75 até 1, forte. Essa escala e graduação podem 

ser observadas no Quadro 11. 

 

Quadro 11: Classificação da intensidade da correlação 

 

Fonte: Adaptado de Fabio (2012) 

 

Por fim, na questão 10, a primeira etapa da análise da pergunta aberta foi para excluir 

aquelas respostas que não tinham nenhuma informação relevante para o estudo, depois foi feita 

a comparação com os 42 requisitos do estudo e a identificação de novos fatores críticos para a 

implementação de uma estratégia competitiva.  

 

  

Faixa Classificação 

-1 até -0,75 Relação inversa forte 

-0,74 até -0,5 Relação inversa moderada 

-0,49 até -0,25 Relação inversa fraca 

-0,24 até 0 Relação inversa pouca  

0 Nenhuma relação 

0 até 0,24 Relação direta pouca  

0,25 até 0,49 Relação direta fraca 

0,5 até 0,74 Relação direta moderada 

0,75 até 1 Relação direta forte 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

O capítulo obstina-se consolidar o resultado da pesquisa, assim como analisar e discutir 

o conteúdo com base no referencial teórico. 

 

4.1. ANÁLISE DO PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

Com o intuito de estimular o respondente em colaborar com a investigação e também 

perceber se o assunto foco do estudo é de interesse dos profissionais da área, a primeira pergunta 

pede aos que desejavam o resultado da pesquisa que informassem um e-mail de contato. Dos 

78 respondentes do questionário, 59 indicaram o e-mail, representando 76%, como pode ser 

observado no Gráfico 3. Fato esse que, demonstra a relevância da pesquisa para os profissionais.  

 

Gráfico 3: Interesse no recebimento do resultado da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para garantir o perfil desejado de no mínimo 5 anos de experiência em gestão de 

processos ou em gerenciamento de projetos, a segunda pergunta questionava se o respondente 

tinha pelo menos esse tempo de experiência em ao menos um dos temas e, no caso negativo, a 

pesquisa era concluída. Dos 78 respondentes, 71 se enquadravam nesse perfil desejado, sendo 

então eliminado do estudo 9%, como pode ser observado no Gráfico 4.  
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Gráfico 4: Experiência de pelo menos 5 anos em processos e/ou projetos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Visando extrair mais detalhes da experiência dos respondentes que seguiram com o 

questionário, no caso dos 71, a pergunta 3 questionava sobre o tempo de experiência em cada 

um dos temas. Pode ser observado, no Gráfico 5, a maioria dos respondentes possui experiência 

entre 5 a 10 anos em ambos os assuntos.  

Vale destacar que, os casos com experiência inferior a 5 anos é em apenas um dos temas. 

Dos 7 casos nesse nível em processos, 4 tem entre 5 e 10 anos de experiência em projetos, 1 

tem de 10 a 15 anos e os outros 2 mais de 15. Já para projetos, dos 10 com menos de 5 anos de 

experiência em projetos, 9 se encontram entre 5 e 10 anos de experiência em processos e 1 entre 

10 e 15 anos. 

 

Gráfico 5: Nível de experiência nos temas 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Sobre a posição na empresa que os profissionais ocupam, dos 71, 52 estão em cargos de 

liderança, representando 73%, como pode ser observado no Gráfico 6. Já quanto, o setor de 

atuação, 58 dos 71 estão no setor privado, 82%, como pode se visto no Gráfico 7. E, em relação 

ao segmento de atuação, Gráfico 8, a maioria se encontra atuando no setor de consultoria, dos 

71, 25 estão nesse perfil e em segundo lugar está a área de serviços de comunicação e TI com 

12 profissionais. 

 

Gráfico 6: Posição na empresa 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 7: Setor de atuação 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

Gráfico 8: Segmento de atuação 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Por fim, como abrangência de atuação da empresa dos profissionais respondentes da 

pesquisa, a grande maioria se encontra no mercado nacional, dos 71, 50 estão nesse perfil, 

representando 70%, como pode ser observado do Gráfico 9. E, em termos de localização 

geográfica da empresa, a região Sudeste do Brasil, com 48 respondentes, foi a mais expressiva 

e em termos mundiais, América do Norte e Europa, empatadas com 11 profissionais, como 

pode ser visto no Gráfico 10. 

 

Gráfico 9: Abrangência de atuação 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 10: Localização geográfica da empresa 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 

4.2. ANÁLISE DOS REQUISITOS IDENTIFICADOS NA PESQUISA 

 

Primeiramente, é importante mencionar que para facilitar a análise, os requisitos da 

questão 9 do instrumento de pesquisa foram codificados, como pode ser visto no Apêndice B – 

Codificação dos requisitos da pesquisa.  

 

4.2.1. Análise pela frequência das respostas 

 

Com o intuito de identificar a percepção dos 71 respondentes sobre a relevância dos 

requisitos da pesquisa como sendo fatores críticos de sucesso na implementação de uma 

estratégia competitiva, aplicou-se a análise das frequências absoluta e relativa de cada um dos 

42 requisitos, comparando o resultado à literatura estudada para fundamentar a análise.  

O primeiro requisito, R1 – Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos 

processos, como pode ser observado na Tabela 1 e no Gráfico 11, foi considerado por 4,23% 

dos respondentes, como medianamente relevante, 29,58% como muito relevante e 66,20% 

como totalmente relevante.  

Destaca-se que, analisando o somatório do muito relevante com o totalmente relevante, 

95,77% consideraram o requisito como um fator crítico de sucesso para a implementação de 



78 

 

 

uma estratégia competitiva. Corroborando então, com a visão de Suarez, Calvo-Mora e Roldán 

(2016) de que a transformação do plano estratégico em um elemento diário da gestão envolve 

um acompanhamento contínuo de desempenho. 

 

Tabela 1: Frequência absoluta e relativa do requisito R1 

 
R1 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 0 0,00% 

Medianamente Relevante 3 4,23% 

Muito Relevante 21 29,58% 

Totalmente Relevante 47 66,20% 

TOTAL 71 100,00% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 11: Frequência relativa do requisito R1 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

No segundo requisito, R2 – Análise da concorrência, dos 71 respondentes, 1 deles não 

soube opinar sobre esse requisito. Com isso, nesse item foram analisadas 70 respostas e, como 

pode ser observado na Tabela 2 e no Gráfico 12, desses respondentes, 7,14% sinalizaram o 

requisito como pouco relevante, 14,29% como medianamente relevante, 42,86% como muito 

relevante e 35,71% como totalmente relevante. 
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Para esse requisito, analisando o somatório do muito relevante com o totalmente 

relevante, observa-se que 78,57% consideraram o requisito como um fator crítico de sucesso 

para a implementação de uma estratégia competitiva. Fato esse que, reforça a clássica teoria de 

Porter (1980) de que para se manter competitivo é necessário estabelecer o posicionamento de 

mercado pelo entendimento do estado de concorrência. 

 

Tabela 2: Frequência absoluta e relativa do requisito R2 

 
R2 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 5 7,14% 

Medianamente Relevante 10 14,29% 

Muito Relevante 30 42,86% 

Totalmente Relevante 25 35,71% 

TOTAL 70 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 12: Frequência relativa do requisito R2 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

No terceiro requisito, R3 - Análise do ambiente externo a organização nos aspectos: 

econômico, social e político, dos 71 respondentes, 1 deles não soube opinar sobre esse requisito. 
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Com isso, nesse item foram analisadas 70 respostas e, como pode ser observado na Tabela 3 e 

no Gráfico 13, desses respondentes, 2,86% sinalizaram o requisito como pouco relevante, 

18,57% como medianamente relevante, 34,29% como muito relevante e 44,29% como 

totalmente relevante. 

Analisando o somatório do muito relevante com o totalmente relevante, observa-se que 

78,57% consideraram o requisito como um fator crítico de sucesso para a implementação de 

uma estratégia competitiva. Cenário que, constata o exposto por Austin (1990) de que a chave 

para o sucesso das ações de uma companhia se origina no entendimento coerente de todo o 

meio empresarial através das análises interdependentes, dos fatores econômicos, político, 

cultural e demográfico nos níveis, internacional, nacional, da indústria e da companhia. 

 

Tabela 3: Frequência absoluta e relativa do requisito R3 

 
R3 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 2 2,86% 

Medianamente Relevante 13 18,57% 

Muito Relevante 24 34,29% 

Totalmente Relevante 31 44,29% 

TOTAL 70 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Frequência relativa do requisito R3 
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Fonte: Elaboração própria 

No quarto requisito, R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada, 

dos 71 respondentes, 1 deles não soube opinar sobre esse requisito. Com isso, nesse item foram 

analisadas 70 respostas e, como pode ser observado na Tabela 4 e no Gráfico 14, desses 

respondentes, 20% sinalizaram o requisito como medianamente relevante, 32,86 % como muito 

relevante e 47,14% como totalmente relevante. 

Desse modo, avaliando o somatório do muito relevante com o totalmente relevante, 

observa-se que 80% consideraram o requisito como um fator crítico de sucesso para a 

implementação de uma estratégia competitiva. Alinhado então, com a visão de Porter (1985) 

de que uma análise intraorganizacional, através da cadeia de valor, fornece subsídios para uma 

compreensão para a definição de a estratégia ter um comportamento baseado em custos ou na 

diferenciação no mercado, estimulando assim, a competitividade. 

Tabela 4: Frequência absoluta e relativa do requisito R4 

 
R4 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 0 0,00% 

Medianamente Relevante 14 20,00% 

Muito Relevante 23 32,86% 

Totalmente Relevante 33 47,14% 

TOTAL 70 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 14: Frequência relativa do requisito R4 
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Fonte: Elaboração própria 

 

No quinto requisito, R5 – Comunicação da visão estratégica, dos 71 respondentes, 1 

deles não soube opinar sobre esse requisito. Com isso, nesse item foram analisadas 70 respostas 

e, como pode ser observado na Tabela 5 e no Gráfico 15, desses respondentes, 1,43% 

sinalizaram o requisito como pouco relevante, 7,14% como medianamente relevante, 28,57% 

como muito relevante e 62,86% como totalmente relevante. 

Analisando o somatório do muito relevante com o totalmente relevante, observa-se que 

91,43% consideraram o requisito como um fator crítico de sucesso para a implementação de 

uma estratégia competitiva. Sobre esse aspecto, Suarez, Calvo-Mora e Roldán (2016) salientam 

a comunicação como um dos mecanismos de transformação do plano estratégicos em ações na 

organização. 

Tabela 5: Frequência absoluta e relativa do requisito R5 

 
R5 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 1 1,43% 

Medianamente Relevante 5 7,14% 

Muito Relevante 20 28,57% 

Totalmente Relevante 44 62,86% 

TOTAL 70 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 15: Frequência relativa do requisito R5 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

No sexto requisito, R6 – Coordenação e comunicação nos projetos, dos 71 respondentes, 

1 deles não soube opinar sobre esse requisito. Com isso, nesse item foram analisadas 70 

respostas e, como pode ser observado na Tabela 6 e no Gráfico 16, desses respondentes, 7,14% 

sinalizaram o requisito como medianamente relevante, 38,57% como muito relevante e 54,29% 

como totalmente relevante. 

Para Wu et al. (2017), o sucesso de um projeto tem como  fator significativo a 

comunicação e essa, ajuda a coordenação do comportamento da equipe, promovendo a 

transparência na informação e aprimorando a confiança e interdependência dos envolvidos. 

Diante da análise do somatório do muito relevante com o totalmente relevante, que representou 

92,86%, percebe-se que ademais de estar relacionado a temática de projetos, esse requisito 

também está ligado a estratégia, uma vez que pela percepção do grupo estudado é um fator 

crítico de sucesso para a implementação de uma estratégia competitiva.  
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Tabela 6: Frequência absoluta e relativa do requisito R6 

 
R6 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 0 0,00% 

Medianamente Relevante 5 7,14% 

Muito Relevante 27 38,57% 

Totalmente Relevante 38 54,29% 

TOTAL 70 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 16: Frequência relativa do requisito R6 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O sétimo requisito, R7 – Definição de papéis e responsabilidade nos processos, como 

pode ser observado na Tabela 7 e no Gráfico 17, foi considerado por 1,41% dos respondentes 

como pouco relevante, por 4,23% como medianamente relevante, por 36,62% como muito 

relevante e por 57,75% como totalmente relevante.  

Para Brocke e Rosemann (2010), para se ter uma gestão de processo de negócios é 

essencial o alinhamento estratégico, governança, métodos, tecnologia da informação, pessoas e 

cultura, para tal uma das ações fundamentais é a promoção da prestação de contas apropriada e 

transparência em termos de papéis e responsabilidades. Diante da análise do somatório do muito 

relevante com o totalmente relevante, que representou 94,37%, percebe-se que ademais de estar 

relacionado a temática de processos, esse requisito também está ligado a estratégia, uma vez 
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que pela percepção do grupo estudado é um fator crítico de sucesso para a implementação de 

uma estratégia competitiva.  
 

Tabela 6: Frequência absoluta e relativa do requisito R7 

 
R7 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 1 1,41% 

Medianamente Relevante 3 4,23% 

Muito Relevante 26 36,62% 

Totalmente Relevante 41 57,75% 

TOTAL 71 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 17: Frequência relativa do requisito R7 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

O oitavo requisito, R8 – Definição de papéis e responsabilidade nos projetos, como 

pode ser observado na Tabela 8 e no Gráfico 18, foi considerado por 1,41% dos respondentes 

como pouco relevante, por 5,63% como medianamente relevante, por 40,85% como muito 

relevante e por 52,11% como totalmente relevante.  

Para Barreto (2015) um dos fatores críticos de insucesso no gerenciamento de projetos 

é a falha na distribuição de atribuições e responsabilidades, logo a definição dos papéis e 

responsabilidades é fundamental para os projetos serem bem sucedidos. Diante da análise do 
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somatório do muito relevante com o totalmente relevante, que representou 92,96%, percebe-se 

que ademais de estar relacionado a temática de projetos, esse requisito também está ligado a 

estratégia, uma vez que pela percepção do grupo estudado é um fator crítico de sucesso para a 

implementação de uma estratégia competitiva.  
 

Tabela 7: Frequência absoluta e relativa do requisito R8 

 
R8 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 1 1,41% 

Medianamente Relevante 4 5,63% 

Muito Relevante 29 40,85% 

Totalmente Relevante 37 52,11% 

TOTAL 71 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 18: Frequência relativa do requisito R8 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

O nono requisito, R9 – Engajamento dos colaboradores, como pode ser observado na 

Tabela 9 e no Gráfico 19, foi considerado por 1,41% dos respondentes como medianamente 

relevante, por 22,54% como muito relevante e por 76,06% como totalmente relevante.  
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Analisando o somatório do muito relevante com o totalmente relevante, observa-se que 

98,59% consideraram o requisito como um fator crítico de sucesso para a implementação de 

uma estratégia competitiva. Corroborando então, com a visão de Suarez, Calvo-Mora e Roldán 

(2016) de que a concretização do plano estratégico depende do engajamento dos colaboradores. 

 

Tabela 8: Frequência absoluta e relativa do requisito R9 

 
R9 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 0 0,00% 

Medianamente Relevante 1 1,41% 

Muito Relevante 16 22,54% 

Totalmente Relevante 54 76,06% 

TOTAL 71 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 19: Frequência relativa do requisito R9 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

O décimo requisito, R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os 

processos existentes na companhia, como pode ser observado na Tabela 10 e no Gráfico 20, foi 

considerado por 1,41% dos respondentes como pouco relevante, por 11,27% como 
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medianamente relevante, por 36,62% como muito relevante e por 50,7% como totalmente 

relevante.  

Para Barreto (2015) um dos fatores críticos de insucesso no gerenciamento de projetos 

é dificuldade de integração do projeto com os processos existentes, logo para o projeto ser bem 

sucedido é importante que as entregas estejam associadas aos processos existentes na 

companhia. Diante da análise do somatório do muito relevante com o totalmente relevante, que 

representou 87,32%, percebe-se que ademais de estar relacionado as temáticas de projetos e de 

processos, esse requisito também está ligado a estratégia, uma vez que pela percepção do grupo 

estudado é um fator crítico de sucesso para a implementação de uma estratégia competitiva.  

Tabela 9: Frequência absoluta e relativa do requisito R10 

 
R10 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 1 1,41% 

Medianamente Relevante 8 11,27% 

Muito Relevante 26 36,62% 

Totalmente Relevante 36 50,70% 

TOTAL 71 100,00% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 20: Frequência relativa do requisito R10 

 
Fonte: Elaboração própria 



89 

 

 

O décimo primeiro requisito, R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio 

da empresa, como pode ser observado na Tabela 11 e no Gráfico 21, foi considerado por 1,41% 

dos respondentes como nada relevante, por 1,41% como pouco relevante, por 28,17% como 

medianamente relevante, por 46,48% como muito relevante e por 22,54% como totalmente 

relevante.  

Para Barreto (2015) um dos fatores críticos de insucesso no gerenciamento de projetos 

é excesso de projetos no portfólio do cliente, logo o equilíbrio da quantidade de projetos no 

portfólio da empresa é fundamental para os projetos serem bem sucedidos. Diante da análise do 

somatório do muito relevante com o totalmente relevante, que representou 69,01%, percebe-se 

que ademais de estar relacionado a temática de projetos, esse requisito também está ligado a 

estratégia, uma vez que pela percepção do grupo estudado é um fator crítico de sucesso para a 

implementação de uma estratégia competitiva.  
Tabela 10: Frequência absoluta e relativa do requisito R11 

 
R11 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 1 1,41% 

Pouco Relevante 1 1,41% 

Medianamente Relevante 20 28,17% 

Muito Relevante 33 46,48% 

Totalmente Relevante 16 22,54% 

TOTAL 71 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 21: Frequência relativa do requisito R11 
 

 
Fonte: Elaboração própria 

O décimo segundo requisito, R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e 

ambientais, como pode ser observado na Tabela 12 e no Gráfico 22, foi considerado por 1,41% 

dos respondentes como pouco relevante, por 23,94% como medianamente relevante, por 49,3% 

como muito relevante e por 25,35% como totalmente relevante.  

Analisando o somatório do muito relevante com o totalmente relevante, observa-se que 

74,65% consideraram o requisito como um fator crítico de sucesso para a implementação de 

uma estratégia competitiva. Sobre esse aspecto, Longoni e Cagliano (2015) destacam que o 

equilíbrio da abordagem sustentável com a tradicional com foco de qualidade, entrega e 

inovação tende a apresentar um desempenho melhor no quesito financeiro de curto prazo e no 

operacional e sustentável no longo prazo, propiciando melhoria na posição com a concorrência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11: Frequência absoluta e relativa do requisito R12 
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R12 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 1 1,41% 

Medianamente Relevante 17 23,94% 

Muito Relevante 35 49,30% 

Totalmente Relevante 18 25,35% 

TOTAL 71 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 22: Frequência relativa do requisito R12 

 

 

 Fonte: Elaboração própria 

 

  

No décimo terceiro requisito, R13 – Foco em lucratividade, dos 71 respondentes, 1 deles 

não soube opinar sobre esse requisito. Com isso, nesse item foram analisadas 70 respostas e, 

como pode ser observado na Tabela 13 e no Gráfico 23, desses respondentes, 5,71% sinalizaram 

o requisito como pouco relevante, 30% como medianamente relevante, 38,57% como muito 

relevante e 25,71% como totalmente relevante. 

Para Becker e Glascoff (2014), a melhoria de processos favorece níveis mais elevados 

de qualidade, produtividade, lucratividade. Diante da análise do somatório do muito relevante 

com o totalmente relevante, que representou 64,29%, percebe-se que ademais de estar 

relacionado a temática de processos, esse requisito também está ligado a estratégia, uma vez 
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que pela percepção do grupo estudado é um fator crítico de sucesso para a implementação de 

uma estratégia competitiva. 

Tabela 12: Frequência absoluta e relativa do requisito R13 

 
R13 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 4 5,71% 

Medianamente Relevante 21 30,00% 

Muito Relevante 27 38,57% 

Totalmente Relevante 18 25,71% 

TOTAL 70 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 23: Frequência relativa do requisito R13 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

O décimo quarto requisito, R14 – Foco em produtividade, como pode ser observado na 

Tabela 14 e no Gráfico 24, foi considerado por 11,27% dos respondentes como medianamente 

relevante, por 49,30% como muito relevante e por 39,44% como totalmente relevante.  

Para Meidan et al. (2017), uma das formas que a gestão de processos pode ajudar a 

organização a alcançar seus objetivos organizacionais é por meio do aumento de produtividade. 

Diante da análise do somatório do muito relevante com o totalmente relevante, que representou 

88,73%, percebe-se que ademais de estar relacionado a temática de processos, esse requisito 
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também está ligado a estratégia, uma vez que pela percepção do grupo estudado é um fator 

crítico de sucesso para a implementação de uma estratégia competitiva.  

Tabela 13: Frequência absoluta e relativa do requisito R14 

 
R14 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 0 0,00% 

Medianamente Relevante 8 11,27% 

Muito Relevante 35 49,30% 

Totalmente Relevante 28 39,44% 

TOTAL 71 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 24: Frequência relativa do requisito R14 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

O décimo quinto requisito, R15 – Foco na confiabilidade de produtos e serviços, como 

pode ser observado na Tabela 15 e no Gráfico 25, foi considerado por 8,45% dos respondentes 

como medianamente relevante, por 38,03% como muito relevante e por 53,52% como 

totalmente relevante.  

Para Paim et al. (2009), gestão de processos traz como um dos seus benefícios a redução 

de defeitos nos produtos e serviços, o que promove um maior confiabilidade nas entregas da 

organização. Diante da análise do somatório do muito relevante com o totalmente relevante, 
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que representou 91,55%, percebe-se que ademais de estar relacionado a temática de processos, 

esse requisito também está ligado a estratégia, uma vez que pela percepção do grupo estudado 

é um fator crítico de sucesso para a implementação de uma estratégia competitiva. 

 

Tabela 14: Frequência absoluta e relativa do requisito R15 

 
R15 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 0 0,00% 

Medianamente Relevante 6 8,45% 

Muito Relevante 27 38,03% 

Totalmente Relevante 38 53,52% 

TOTAL 71 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 25: Frequência relativa do requisito R15 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

No décimo sexto requisito, R16 – Foco no cliente, dos 71 respondentes, 2 deles não 

souberam opinar sobre esse requisito. Com isso, nesse item foram analisadas 69 respostas e, 

como pode ser observado na Tabela 16 e no Gráfico 26, desses respondentes, 1,45% sinalizaram 

o requisito como pouco relevante, 4,35% como medianamente relevante, 14,49% como muito 

relevante e 79,71% como totalmente relevante. 
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Analisando o somatório do muito relevante com o totalmente relevante, observa-se que 

94,20% consideraram o requisito como um fator crítico de sucesso para a implementação de 

uma estratégia competitiva. Sobre esse requisito, Armistead, Pritchard e Machin (1999) 

identificam que um modelo de excelência ademais de identificar os seus processos chaves e as 

etapas que geram valor, também fortalecem sua eficácia escutando a voz do cliente, fato esse 

também apontado por Paixão (2014) que destacou esse item como um fator crítico de sucesso 

em gestão de processos.  

 

Tabela 15: Frequência absoluta e relativa do requisito R16 

 
R16 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 1 1,45% 

Medianamente Relevante 3 4,35% 

Muito Relevante 10 14,49% 

Totalmente Relevante 55 79,71% 

TOTAL 69 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 26: Frequência relativa do requisito R16 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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O décimo sétimo requisito, R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais, como pode 

ser observado na Tabela 17 e no Gráfico 27, foi considerado por 4,23% dos respondentes como 

pouco relevante, por 16,90% como medianamente relevante, por 47,89% como muito relevante 

e por 30,99% como totalmente relevante. 

Hadjinicolaou e Dumrak (2017) destacam o gerenciamento de riscos organizacionais 

como um dos principais benefícios da gestão do portfólio de projetos, ademais do alinhamento 

às estratégias de negócios e melhoria na tomada de decisões. Diante da análise do somatório do 

muito relevante com o totalmente relevante, que representou 78,87%, percebe-se que ademais 

de estar relacionado a temática de projetos, esse requisito também está ligado a estratégia, uma 

vez que pela percepção do grupo estudado é um fator crítico de sucesso para a implementação 

de uma estratégia competitiva.  
 

Tabela 16: Frequência absoluta e relativa do requisito R17 

 
R17 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 3 4,23% 

Medianamente Relevante 12 16,90% 

Muito Relevante 34 47,89% 

Totalmente Relevante 22 30,99% 

TOTAL 71 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 27: Frequência relativa do requisito R17 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

O décimo oitavo requisito, R18 – Gestão da qualidade, como pode ser observado na 

Tabela 18 e no Gráfico 28, foi considerado por 1,41% dos respondentes como pouco relevante, 

por 14,08% como medianamente relevante, por 47,89% como muito relevante e por 36,62% 

como totalmente relevante.  

Segundo Awwal (2014), um projeto só é considerado bem-sucedido até e ao menos que 

consiga alinhar-se com seus objetivos estratégicos, sendo fundamental o controle e gestão de 

tempo, custo e a qualidade. Já para Meidan et al. (2017), uma das formas que a gestão de 

processos pode ajudar a organização a alcançar seus objetivos organizacionais é por meio 

maximização da qualidade. Diante da análise do somatório do muito relevante com o totalmente 

relevante, que representou 84,51%, percebe-se que ademais de estar relacionado a temática de 

projetos e de processos, esse requisito também está ligado a estratégia, uma vez que pela 

percepção do grupo estudado é um fator crítico de sucesso para a implementação de uma 

estratégia competitiva.  
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Tabela 17: Frequência absoluta e relativa do requisito R18 

 
R18 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 1 1,41% 

Medianamente Relevante 10 14,08% 

Muito Relevante 34 47,89% 

Totalmente Relevante 26 36,62% 

TOTAL 71 100,00% 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 28: Frequência relativa do requisito R18 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

No décimo nono requisito, R19 – Gestão de dados e de informação, dos 71 

respondentes, 2 deles não souberam opinar sobre esse requisito. Com isso, nesse item foram 

analisadas 69 respostas e, como pode ser observado na Tabela 19 e no Gráfico 29, desses 

respondentes, 4,35% sinalizaram o requisito como pouco relevante, 7,25% como medianamente 

relevante, 47,83% como muito relevante e 40,58% como totalmente relevante. 

Analisando o somatório do muito relevante com o totalmente relevante, observa-se que 

88,41% consideraram o requisito como um fator crítico de sucesso para a implementação de 

uma estratégia competitiva. Fato esse, que reforça a visão de Smeda (2017) de que a partir da 
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análise de dados, melhora-se as decisões de negócios, uma vez que há melhoria na qualidade 

das previsões e na capacidade de adaptação à mudanças.  

 

Tabela 18: Frequência absoluta e relativa do requisito R19 

 
R19 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 3 4,35% 

Medianamente Relevante 5 7,25% 

Muito Relevante 33 47,83% 

Totalmente Relevante 28 40,58% 

TOTAL 69 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 29: Frequência relativa do requisito R19 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

No vigésimo requisito, R20 – Gestão de mudança, dos 71 respondentes, 1 deles não 

soube opinar sobre esse requisito. Com isso, nesse item foram analisadas 70 respostas e, como 

pode ser observado na Tabela 20 e no Gráfico 30, desses respondentes, 1,43% sinalizaram o 

requisito como pouco relevante, 10% como medianamente relevante, 42,86% como muito 

relevante e 45,71% como totalmente relevante. 
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De acordo com Barreto (2015), resistência à mudança por parte dos clientes-chave é um 

dos fatores críticos de insucesso no gerenciamento de projetos e para Paixão (2014), a gestão 

de mudanças é importante para a gestão de processos ser bem sucedida. Diante da análise do 

somatório do muito relevante com o totalmente relevante, que representou 88,57%, percebe-se 

que ademais de estar relacionado a temática de projetos e de processos, esse requisito também 

está ligado a estratégia, uma vez que pela percepção do grupo estudado é um fator crítico de 

sucesso para a implementação de uma estratégia competitiva.  
Tabela 19: Frequência absoluta e relativa do requisito R20 

 
R20 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 1 1,43% 

Medianamente Relevante 7 10,00% 

Muito Relevante 30 42,86% 

Totalmente Relevante 32 45,71% 

TOTAL 70 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 30: Frequência relativa do requisito R20 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O vigésimo primeiro requisito, R21 – Gestão de tempo dos projetos, como pode ser 

observado na Tabela 21 e no Gráfico 31, foi considerado por 1,41% dos respondentes como 
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nada relevante, por 2,82% como pouco relevante, por 7,04% como medianamente relevante, 

por 57,75% como muito relevante e por 30,99% como totalmente relevante.  

Para Barreto (2015) um dos fatores críticos de insucesso no gerenciamento de projetos 

é excessiva pressão de tempo na avaliação preliminar do projeto e prazos inexequíveis impostos 

pelo cliente, logo é essencial ter uma boa gestão dos tempos nos projetos para eles serem bem 

sucedidos. Diante da análise do somatório do muito relevante com o totalmente relevante, que 

representou 88,73%, percebe-se que ademais de estar relacionado a temática de projetos, esse 

requisito também está ligado a estratégia, uma vez que pela percepção do grupo estudado é um 

fator crítico de sucesso para a implementação de uma estratégia competitiva.  
Tabela 20: Frequência absoluta e relativa do requisito R21 

 
R21 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 1 1,41% 

Pouco Relevante 2 2,82% 

Medianamente Relevante 5 7,04% 

Muito Relevante 41 57,75% 

Totalmente Relevante 22 30,99% 

TOTAL 71 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 31: Frequência relativa do requisito R21 

 

 
Fonte: Elaboração própria 
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No vigésimo segundo requisito, R22 – Gestão do conhecimento, dos 71 respondentes, 

1 deles não soube opinar sobre esse requisito. Com isso, nesse item foram analisadas 70 

respostas e, como pode ser observado na Tabela 22 e no Gráfico 32, desses respondentes, 

18,57% sinalizaram o requisito como medianamente relevante, 45,71% como muito relevante 

e 35,71% como totalmente relevante. 

Analisando o somatório do muito relevante com o totalmente relevante, observa-se que 

81,43% consideraram o requisito como um fator crítico de sucesso para a implementação de 

uma estratégia competitiva. Sobre esse aspecto, Shujahat et al. (2017) sinalizou que ter mais 

efetividade e vantagem competitiva através da tomada de decisão assertiva é essencial o 

fornecimento da quantidade certa de conhecimento e inteligência  na forma correta para a 

pessoa certa, destacando assim, a importância do conhecimento e da informação como recursos 

estratégicos.  

 

Tabela 21: Frequência absoluta e relativa do requisito R22 

 
R22 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 0 0,00% 

Medianamente Relevante 13 18,57% 

Muito Relevante 32 45,71% 

Totalmente Relevante 25 35,71% 

TOTAL 70 100,00% 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 32: Frequência relativa do requisito R22 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

No vigésimo terceiro requisito, R23 – Gestão do portfólio de projetos, dos 71 

respondentes, 1 deles não soube opinar sobre esse requisito. Com isso, nesse item foram 

analisadas 70 respostas e, como pode ser observado na Tabela 23 e no Gráfico 33, desses 

respondentes, 1,43% sinalizaram o requisito como nada relevante, 1,43% como pouco 

relevante, 22,86% como medianamente relevante, 44,29% como muito relevante e 30% como 

totalmente relevante. 

Analisando o somatório do muito relevante com o totalmente relevante, observa-se que 

74,29% consideraram o requisito como um fator crítico de sucesso para a implementação de 

uma estratégia competitiva. Sobre esse requisito, Carvalho, Lopes e Marzagão (2013) apontam 

que uma efetiva gestão de portfólio de projetos pode fornecer suporte de forma estruturada e 

organizada para que sejam selecionados apenas projetos capazes de gerar vantagem 

competitiva. 
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Tabela 22: Frequência absoluta e relativa do requisito R23 

 
R23 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 1 1,43% 

Pouco Relevante 1 1,43% 

Medianamente Relevante 16 22,86% 

Muito Relevante 31 44,29% 

Totalmente Relevante 21 30,00% 

TOTAL 70 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 33: Frequência relativa do requisito R23 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

No vigésimo quarto requisito, R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos 

estratégicos, dos 71 respondentes, 2 deles não souberam opinar sobre esse requisito. Com isso, 

nesse item foram analisadas 69 respostas e, como pode ser observado na Tabela 24 e no Gráfico 

34, desses respondentes, 2,90% sinalizaram o requisito como pouco relevante, 2,90% como 

medianamente relevante, 37,68% como muito relevante e 56,52% como totalmente relevante. 

Analisando o somatório do muito relevante com o totalmente relevante, observa-se que 

94,2% consideraram o requisito como um fator crítico de sucesso para a implementação de uma 

estratégia competitiva. Corroborando com a visão de Awwal (2014), de um projeto só é 
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considerado bem-sucedido até ao menos que consiga alinhar-se com seus objetivos estratégicos 

e que a percepção das partes interessadas do projeto também seja positiva.  

 

Tabela 23: Frequência absoluta e relativa do requisito R24 

 
R24 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 2 2,90% 

Medianamente Relevante 2 2,90% 

Muito Relevante 26 37,68% 

Totalmente Relevante 39 56,52% 

TOTAL 69 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Gráfico 34: Frequência relativa do requisito R24 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

No vigésimo quinto requisito, R25 – Governança e compliance, dos 71 respondentes, 1 

deles não soube opinar sobre esse requisito. Com isso, nesse item foram analisadas 70 respostas 

e, como pode ser observado na Tabela 25 e no Gráfico 35, desses respondentes, 1,43% 

sinalizaram o requisito como pouco relevante, 17,14% como medianamente relevante, 40% 

como muito relevante e 41,43% como totalmente relevante. 
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Para Paul (2007), a gestão de processos integra pessoas, informação e tecnologia, 

permitindo uma melhoria da produtividade com governança satisfatória e atendimento aos 

requerimentos de compliance. Diante da análise do somatório do muito relevante com o 

totalmente relevante, que representou 81,43%, percebe-se que ademais de estar relacionado a 

temática de processos, esse requisito também está ligado a estratégia, uma vez que pela 

percepção do grupo estudado é um fator crítico de sucesso para a implementação de uma 

estratégia competitiva. 

 

Tabela 24: Frequência absoluta e relativa do requisito R25 

 
R25 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 1 1,43% 

Medianamente Relevante 12 17,14% 

Muito Relevante 28 40,00% 

Totalmente Relevante 29 41,43% 

TOTAL 70 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 35: Frequência relativa do requisito R25 

 

 
Fonte: Elaboração própria 
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No vigésimo sexto requisito, R26 – Inovação em equilibro com experiência existente 

na empresa, 1 deles não soube opinar sobre esse requisito. Com isso, nesse item foram 

analisadas 70 respostas e, como pode ser observado na Tabela 26 e no Gráfico 36, desses 

respondentes, 12,86% sinalizaram o requisito como medianamente relevante, 50% como muito 

relevante e 37,14% como totalmente relevante. 

Analisando o somatório do muito relevante com o totalmente relevante, observa-se que 

87,14% consideraram o requisito como um fator crítico de sucesso para a implementação de 

uma estratégia competitiva. Corroborando então, com a visão de Brown e Eisenhardt (1998) de 

que negócios antigos devem ter equilíbrio com as inovações, uma vez que esse tipo organização 

maximiza o seu potencial por explorar a experiência do passado para a criação e revitalização 

de negócios e por aprofundar na novidade e aleatoriedade para se adequar a imprevisibilidade 

e mudanças rápidas. 

 

Tabela 25: Frequência absoluta e relativa do requisito R26 

 
R26 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 0 0,00% 

Medianamente Relevante 9 12,86% 

Muito Relevante 35 50,00% 

Totalmente Relevante 26 37,14% 

TOTAL 70 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 36: Frequência relativa do requisito R26 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

No vigésimo sétimo requisito, R27 – Liderança comprometida, dos 71 respondentes, 2 

deles não souberam opinar sobre esse requisito. Com isso, nesse item foram analisadas 69 

respostas e, como pode ser observado na Tabela 27 e no Gráfico 37, desses respondentes, 4,35% 

sinalizaram o requisito como medianamente relevante, 21,74% como muito relevante e 73,91% 

como totalmente relevante. 

De acordo com Barreto (2015), apoio insuficiente dos clientes-chaves é um dos fatores 

críticos de insucesso no gerenciamento de projetos e para Paixão (2014), o apoio e 

comprometimento da alta administração é importante para a gestão de processos ser bem 

sucedida. Diante da análise do somatório do muito relevante com o totalmente relevante, que 

representou 95,65%, percebe-se que ademais de estar relacionado a temática de projetos e de 

processos, esse requisito também está ligado a estratégia, uma vez que pela percepção do grupo 

estudado é um fator crítico de sucesso para a implementação de uma estratégia competitiva.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 26: Frequência absoluta e relativa do requisito R27 
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R27 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 0 0,00% 

Medianamente Relevante 3 4,35% 

Muito Relevante 15 21,74% 

Totalmente Relevante 51 73,91% 

TOTAL 69 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 37: Frequência relativa do requisito R27 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

No vigésimo oitavo requisito, R28 – Mapeamento e modelagem de processos, dos 71 

respondentes, 1 deles não soube opinar sobre esse requisito. Com isso, nesse item foram 

analisadas 70 respostas e, como pode ser observado na Tabela 28 e no Gráfico 38, desses 

respondentes, 1,43% sinalizaram o requisito pouco relevante, 24,29% como medianamente 

relevante, 37,14% como muito relevante e 37,14% como totalmente relevante. 

Para Dumas et al. (2013) é preciso compreender a situação atual, etapa da modelagem 

de processos na gestão de processos, que visa entender, desenvolver e comunicar, identificar 

potenciais tarefas a serem suportadas pelas tecnologias de informação e apoiar no levantamento 

de requisitos, na tomada decisões, na eliminação da confusão, facilitando a troca entre todos os 

envolvidos no fluxo. Diante da análise do somatório do muito relevante com o totalmente 
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relevante, que representou 74,28%, percebe-se que ademais de estar relacionado a temática de 

processos, esse requisito também está ligado a estratégia, uma vez que pela percepção do grupo 

estudado é um fator crítico de sucesso para a implementação de uma estratégia competitiva. 

Tabela 27: Frequência absoluta e relativa do requisito R28 

 
R28 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 1 1,43% 

Medianamente Relevante 17 24,29% 

Muito Relevante 26 37,14% 

Totalmente Relevante 26 37,14% 

TOTAL 70 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 38: Frequência relativa do requisito R28 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito vigésimo nono, R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais, 

como pode ser observado na Tabela 29 e no Gráfico 39, foi considerado por 1,41% dos 

respondentes como pouco relevante, por 19,72% como medianamente relevante, por 40,85% 

como muito relevante e por 38,03% como totalmente relevante.  
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De acordo com Gomes e Romão (2016), as organizações tendem a usar o gerenciamento 

de projetos para um melhor uso e controle dos recursos e capacidades existentes e visando 

realizar mudanças e implementar novas práticas mais ajustadas à realidade. Diante da análise 

do somatório do muito relevante com o totalmente relevante, que representou 78,87%, percebe-

se que ademais de estar relacionado a temática de projetos, esse requisito também está ligado a 

estratégia, uma vez que pela percepção do grupo estudado é um fator crítico de sucesso para a 

implementação de uma estratégia competitiva.  
 

Tabela 28: Frequência absoluta e relativa do requisito R29 

 
R29 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 1 1,41% 

Medianamente Relevante 14 19,72% 

Muito Relevante 29 40,85% 

Totalmente Relevante 27 38,03% 

TOTAL 71 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 39: Frequência relativa do requisito R29 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

O trigésimo requisito, R30 – Melhoria contínua dos processos, como pode ser 

observado na Tabela 30 e no Gráfico 40, foi considerado por 1,41% dos respondentes como 
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pouco relevante, por 12,68% como medianamente relevante, por 30,99% como muito relevante 

e por 54,93% como totalmente relevante.  

Segundo Meidan et al. (2017), a gestão de processos contribui para o alcance dos 

objetivos estratégicos ao promover a melhoria contínua dos processos da organização. Diante 

da análise do somatório do muito relevante com o totalmente relevante, que representou 

85,92%, percebe-se que ademais de estar relacionado a temática de processos, esse requisito 

também está ligado a estratégia, uma vez que pela percepção do grupo estudado é um fator 

crítico de sucesso para a implementação de uma estratégia competitiva. 

 

Tabela 29: Frequência absoluta e relativa do requisito R30 

 
R30 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 1 1,41% 

Medianamente Relevante 9 12,68% 

Muito Relevante 22 30,99% 

Totalmente Relevante 39 54,93% 

TOTAL 71 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 40: Frequência relativa do requisito R30 
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Fonte: Elaboração própria 

 

O trigésimo primeiro requisito, R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de 

projetos, como pode ser observado na Tabela 31 e no Gráfico 41, foi considerado por 1,41% 

dos respondentes como nada relevante, por 1,41% como pouco relevante, por 14,08% como 

medianamente relevante, por 52,11% como muito relevante e por 30,99% como totalmente 

relevante.  

Para Wysocki (2013), o gerenciamento de projetos é um conjunto de ferramentas, 

modelos e processos desenhados para estruturar o que e como serão as entregas que a 

organização almeja, visando compreender e acompanhar se todos os objetivos foram cumpridos 

de forma satisfatória. Diante da análise do somatório do muito relevante com o totalmente 

relevante, que representou 83,10%, percebe-se que ademais de estar relacionado a temática de 

projetos, esse requisito também está ligado a estratégia, uma vez que pela percepção do grupo 

estudado é um fator crítico de sucesso para a implementação de uma estratégia competitiva.  
 

 

 

 

 

 

Tabela 30: Frequência absoluta e relativa do requisito R31 

 
R31 
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Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 1 1,41% 

Pouco Relevante 1 1,41% 

Medianamente Relevante 10 14,08% 

Muito Relevante 37 52,11% 

Totalmente Relevante 22 30,99% 

TOTAL 71 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 41: Frequência relativa do requisito R31 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

O trigésimo segundo requisito, R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos, 

como pode ser observado na Tabela 32 e no Gráfico 42, foi considerado por 1,41% dos 

respondentes como pouco relevante, por 15,49% como medianamente relevante, por 46,48% 

como muito relevante e por 36,62% como totalmente relevante.  

Para Paixão (2014) um dos fatores críticos de sucessos para a gestão de processos 

satisfatória é que a metodologia esteja estruturada e adequada para a implementação de 

iniciativas gestão de processos de negócio. Diante da análise do somatório do muito relevante 

com o totalmente relevante, que representou 83,10%, percebe-se que ademais de estar 

relacionado a temática de processos, esse requisito também está ligado a estratégia, uma vez 

que pela percepção do grupo estudado é um fator crítico de sucesso para a implementação de 

uma estratégia competitiva.  
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Tabela 31: Frequência absoluta e relativa do requisito R32 

 
R32 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 1 1,41% 

Medianamente Relevante 11 15,49% 

Muito Relevante 33 46,48% 

Totalmente Relevante 26 36,62% 

TOTAL 71 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 42: Frequência relativa do requisito R32 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

No trigésimo terceiro requisito, R33 – Processo formal de planejamento estratégico, dos 

71 respondentes, 1 deles não soube opinar sobre esse requisito. Com isso, nesse item foram 

analisadas 70 respostas e, como pode ser observado na Tabela 33 e no Gráfico 43, desses 

respondentes, 1,43% sinalizaram o requisito pouco relevante, 27,14% como medianamente 

relevante, 44,29% como muito relevante e 27,14% como totalmente relevante. 

Analisando o somatório do muito relevante com o totalmente relevante, observa-se que 

71,43% consideraram o requisito como um fator crítico de sucesso para a implementação de 
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uma estratégia competitiva. Sobre esse aspecto, Bright, Ahmad e Zahra (2017) destacam que o 

grau de formalidade no processo de planejamento estratégico pode variar de acordo com o setor 

industrial, idade do negócio, receita anual e o número de empregados. 

Tabela 32: Frequência absoluta e relativa do requisito R33 

 
R33 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 1 1,43% 

Medianamente Relevante 19 27,14% 

Muito Relevante 31 44,29% 

Totalmente Relevante 19 27,14% 

TOTAL 70 100,00% 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 43: Frequência relativa do requisito R33, 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

No trigésimo quarto requisito, R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças 

demandas pelo mercado, dos 71 respondentes, 2 deles não souberam opinar sobre esse requisito. 

Com isso, nesse item foram analisadas 69 respostas e, como pode ser observado na Tabela 34 

e no Gráfico 44, desses respondentes, 5,8% sinalizaram o requisito como medianamente 

relevante, 37,68% como muito relevante e 56,52% como totalmente relevante. 
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Para Wang e Wang (2006), as empresas para orquestrarem flexibilidade através da 

gestão de processos precisam compreender as interações e relações do ambiente com as 

atividades corporativas, mediante a uma contínua consciência do meio, para ser possível tomar 

decisões em tempo real. Diante da análise do somatório do muito relevante com o totalmente 

relevante, que representou 94,20%, percebe-se que ademais de estar relacionado a temática de 

processos, esse requisito também está ligado a estratégia, uma vez que pela percepção do grupo 

estudado é um fator crítico de sucesso para a implementação de uma estratégia competitiva. 

Tabela 33: Frequência absoluta e relativa do requisito R34 

 
R34 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 0 0,00% 

Medianamente Relevante 4 5,80% 

Muito Relevante 26 37,68% 

Totalmente Relevante 39 56,52% 

TOTAL 69 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 44: Frequência relativa do requisito R34 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

No trigésimo quinto requisito, R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos, 

dos 71 respondentes, 2 deles não souberam opinar sobre esse requisito. Com isso, nesse item 
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foram analisadas 69 respostas e, como pode ser observado na Tabela 35 e no Gráfico 45, desses 

respondentes, 10,14% sinalizaram o requisito como medianamente relevante, 27,54% como 

muito relevante e 62,32% como totalmente relevante. 

Analisando o somatório do muito relevante com o totalmente relevante, observa-se que 

89,86% consideraram o requisito como um fator crítico de sucesso para a implementação de 

uma estratégia competitiva. Corroborando então, com a visão de Suarez, Calvo-Mora e Roldán 

(2016) de que a concretização do plano estratégico depende de um desdobramento assertivo 

dos objetivos em todos os processos chaves da organização. 

 

Tabela 34: Frequência absoluta e relativa do requisito R35 

 
R35 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 0 0,00% 

Medianamente Relevante 7 10,14% 

Muito Relevante 19 27,54% 

Totalmente Relevante 43 62,32% 

TOTAL 69 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 45: Frequência relativa do requisito R35 
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Fonte: Elaboração própria 

 

O trigésimo sexto requisito, R36 – Processos padronizados e uniformes, como pode ser 

observado na Tabela 36 e no Gráfico 46, foi considerado por 2,82% dos respondentes como 

pouco relevante, por 23,94% como medianamente relevante, por 47,89% como muito relevante 

e por 25,35% como totalmente relevante.  

Llamas et al. (2016) salientam que as empresas tendem a padronizar seus processos  

facilitando o uso do conhecimento e da generalização, mas às vezes é difícil reagir a eventos 

inesperados quando esses padrões são excessivamente restritos. Diante da análise do somatório 

do muito relevante com o totalmente relevante, que representou 73,24%, percebe-se que 

ademais de estar relacionado a temática de processos, esse requisito também está ligado a 

estratégia, uma vez que pela percepção do grupo estudado é um fator crítico de sucesso para a 

implementação de uma estratégia competitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 35: Frequência absoluta e relativa do requisito R36 
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R36 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 2 2,82% 

Medianamente Relevante 17 23,94% 

Muito Relevante 34 47,89% 

Totalmente Relevante 18 25,35% 

TOTAL 71 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 46: Frequência relativa do requisito R36 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

No trigésimo sétimo requisito, R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da 

organização, dos 71 respondentes, 3 deles não souberam opinar sobre esse requisito. Com isso, 

nesse item foram analisadas 68 respostas e, como pode ser observado na Tabela 37 e no Gráfico 

47, desses respondentes, 4,41% sinalizaram o requisito como pouco relevante, 17,65% como 

medianamente relevante, 36,76% como muito relevante e 41,18% como totalmente relevante. 

Analisando o somatório do muito relevante com o totalmente relevante, observa-se que 

77,94% consideraram o requisito como um fator crítico de sucesso para a implementação de 

uma estratégia competitiva. Sobre esse aspecto, Parnaby e Towill (2009) apresentaram que a 

abordagem sistêmica facilita a gestão e os processos de mudança, promovendo a integração de 

cima para baixo do negócio sendo o caminho chave para avanço competitivo.  
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Tabela 36: Frequência absoluta e relativa do requisito R37 

 
R37 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 3 4,41% 

Medianamente Relevante 12 17,65% 

Muito Relevante 25 36,76% 

Totalmente Relevante 28 41,18% 

TOTAL 68 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 47: Frequência relativa do requisito R37 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

No trigésimo oitavo requisito, R38 – Promoção do trabalho em equipe, dos 71 

respondentes, 1 deles não soube opinar sobre esse requisito. Com isso, nesse item foram 

analisadas 70 respostas e, como pode ser observado na Tabela 38 e no Gráfico 48, desses 

respondentes, 7,14% sinalizaram o requisito como medianamente relevante, 40% como muito 

relevante e 52,86% como totalmente relevante. 

Para Soares e Anderson (1997), gerenciar processos consiste em planejamento, controle 

e melhoria, sendo fundamental garantir a comunicação efetiva com os envolvidos no processo, 
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ter a combinação apropriada de pessoas para executá-lo e o trabalho em equipe. Em 

complemento, Herzog, Polajnar e Tonchia (2007) também destacam o esforço em equipe como 

um dos aspectos necessário para uma reengenharia de processos efetiva. Diante da análise do 

somatório do muito relevante com o totalmente relevante, que representou 92,86%, percebe-se 

que ademais de estar relacionado a temática de processos, esse requisito também está ligado a 

estratégia, uma vez que pela percepção do grupo estudado é um fator crítico de sucesso para a 

implementação de uma estratégia competitiva. 

Tabela 37: Frequência absoluta e relativa do requisito R38 

 
R38 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 0 0,00% 

Medianamente Relevante 5 7,14% 

Muito Relevante 28 40,00% 

Totalmente Relevante 37 52,86% 

TOTAL 70 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 48: Frequência relativa do requisito R38 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

No trigésimo nono requisito, R39 – Proposição de valor baseado na inovação, dos 71 

respondentes, 1 deles não soube opinar sobre esse requisito. Com isso, nesse item foram 
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analisadas 70 respostas e, como pode ser observado na Tabela 39 e no Gráfico 49, desses 

respondentes, 1,43% sinalizaram o requisito como pouco relevante, 22,86% como 

medianamente relevante, 45,71% como muito relevante e 30% como totalmente relevante. 

Analisando o somatório do muito relevante com o totalmente relevante, observa-se que 

75,71% consideraram o requisito como um fator crítico de sucesso para a implementação de 

uma estratégia competitiva. Corroborando com a visão de Kim e Mauborgne (2005) de enfatizar 

a criação de valor através da inovação, alinhando utilidade, preço e ganhos de custo, por meio 

da estratégia de diferenciação e de liderança em custo ao mesmo tempo. 

 

Tabela 38: Frequência absoluta e relativa do requisito R39 

 
R39 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 1 1,43% 

Medianamente Relevante 16 22,86% 

Muito Relevante 32 45,71% 

Totalmente Relevante 21 30,00% 

TOTAL 70 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 49: Frequência relativa do requisito R39 
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Fonte: Elaboração própria 

 

O quadragésimo requisito, R40 – Redução de custo da operação, como pode ser 

observado na Tabela 40 e no Gráfico 50, foi considerado por 1,41% dos respondentes como 

nada relevante, por 1,41% como pouco relevante, por 22,54% como medianamente relevante, 

por 45,07% como muito relevante e por 29,58% como totalmente relevante.  

Para Meidan et al. (2017), uma das formas que a gestão de processos pode ajudar a 

organização a alcançar seus objetivos organizacionais é por meio redução de custo da operação. 

Diante da análise do somatório do muito relevante com o totalmente relevante, que representou 

74,65%, percebe-se que ademais de estar relacionado a temática de processos, esse requisito 

também está ligado a estratégia, uma vez que pela percepção do grupo estudado é um fator 

crítico de sucesso para a implementação de uma estratégia competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 39: Frequência absoluta e relativa do requisito R40 
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R40 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 1 1,41% 

Pouco Relevante 1 1,41% 

Medianamente Relevante 16 22,54% 

Muito Relevante 32 45,07% 

Totalmente Relevante 21 29,58% 

TOTAL 71 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 50: Frequência relativa do requisito R40 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

O quadragésimo primeiro requisito, R41 – Redução de tempos de execução de 

processos, como pode ser observado na Tabela 41 e no Gráfico 51, foi considerado por 1,41% 

dos respondentes como pouco relevante, por 25,35% como medianamente relevante, por 

42,25% como muito relevante e por 30,99% como totalmente relevante.  

Para Paim et al. (2009), gestão de processos por meio de seu aprimoramento contínuo 

traz como um dos seus benefícios a redução dos tempos da operação. Diante da análise do 

somatório do muito relevante com o totalmente relevante, que representou 73,24%, percebe-se 

que ademais de estar relacionado a temática de processos, esse requisito também está ligado a 

estratégia, uma vez que pela percepção do grupo estudado é um fator crítico de sucesso para a 

implementação de uma estratégia competitiva. 
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Tabela 40: Frequência absoluta e relativa do requisito R41 

 
R41 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 1 1,41% 

Medianamente Relevante 18 25,35% 

Muito Relevante 30 42,25% 

Totalmente Relevante 22 30,99% 

TOTAL 71 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 51: Frequência relativa do requisito R41 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

No quadragésimo segundo requisito, R42 – Seleção dos projetos orientada pelos 

objetivos estratégicos, dos 71 respondentes, 2 deles não souberam opinar sobre esse requisito. 

Com isso, nesse item foram analisadas 69 respostas e, como pode ser observado na Tabela 42 

e no Gráfico 52, desses respondentes, 5,8% sinalizaram o requisito como medianamente 

relevante, 36,23% como muito relevante e 57,97% como totalmente relevante. 
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De acordo com Too e Weaver (2014), uma das razões para considerar a governança dos 

projetos eficaz é no do gerenciamento de portfólio, selecionar os projetos de acordo com a 

estratégia da empresa e encerrar aqueles que não contribuem para essa finalidade. Diante da 

análise do somatório do muito relevante com o totalmente relevante, que representou 94,2%, 

percebe-se que ademais de estar relacionado a temática de projetos, esse requisito também está 

ligado a estratégia, uma vez que pela percepção do grupo estudado é um fator crítico de sucesso 

para a implementação de uma estratégia competitiva.  

 

Tabela 41: Frequência absoluta e relativa do requisito R42 

 
R42 

 
Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Nada Relevante 0 0,00% 

Pouco Relevante 0 0,00% 

Medianamente Relevante 4 5,80% 

Muito Relevante 25 36,23% 

Totalmente Relevante 40 57,97% 

TOTAL 69 100,00% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 52: Frequência relativa do requisito R42 

 
Fonte: Elaboração própria 

Em resumo, todos os requisitos identificados na literatura e alinhados com pelo menos 

um dos temas foco da pesquisa, estratégia, gestão de processos ou gerenciamento de projetos, 
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foram confirmados pela percepção dos respondentes como fatores críticos de sucesso para a 

implementação de uma estratégica competitiva. Evidenciando assim, a influência da gestão de 

processo e do gerenciamento de projetos para implementação de uma estratégia competitiva 

bem sucedida. Valendo, salientar ainda, que: 

a) A quantidade de não souberam opinar de todos os requisitos variou de 0 até 3 

respondentes. Sendo que, o requisito R37 foi o com 3 respondentes que não 

souberam opinar e 19 dos 42 requisitos obtiveram resposta de todos os 71 

profissionais, são eles: R1, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R14, R15, R17, R18, R21, 

R29, R30, R31, R32, R36, R40 e R41.  

b) O percentual da soma das escalas positivas de relevância (muito relevante e 

totalmente relevante) variou de 64,29% até 98,59%. Sendo que, o com menor valor 

é o R13 - Foco em lucratividade e o com maior é o R9 - Engajamento dos 

colaboradores. 

 

4.2.2. Ordenamento pela moda dos requisitos identificados na pesquisa  

 

Para verificar pela percepção dos respondentes a ordem de relevância dos 42 requisitos 

da pesquisa, foi identificado em cada um deles a maior frequência na escala aplicada na questão 

9 (nada relevante, pouco relevante, medianamente relevante, muito relevante e totalmente). 

Sendo que, o Gráfico 53 mostra o quantitativo em cada um das categorias da escala e o Quadro 

12 evidência, os 21 requisitos considerados como totalmente relevantes, os 20 como muito 

relevantes e 1 que teve um empate entre muito relevante e totalmente relevante, e suas 

respectivas frequências relativas.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 53: Quantidade de requisitos por categoria com maior frequência 
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Fonte: Elaboração própria 

  

Quadro 12: Requisitos por opção mais frequente 

Opção Mais 

Frequente 
Requisitos % 

Totalmente Relevante 

R1 – Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos 66,20% 

R3 – Análise do ambiente externo a organização nos aspectos: 

econômico, social e político 
44,29% 

R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 47,14% 

R5 – Comunicação da visão estratégica 62,86% 

R6 – Coordenação e comunicação nos projetos 54,29% 

R7 – Definição de papéis e responsabilidade nos processos 57,75% 

R8 – Definição de papéis e responsabilidade nos projetos 52,11% 

R9 – Engajamento dos colaboradores 76,06% 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos 

existentes na companhia 
50,70% 

R15 – Foco na confiabilidade de produtos e serviços 53,52% 

R16 – Foco no cliente 79,71% 

R20 – Gestão de mudança 45,71% 

R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 56,52% 

R25 – Governança e compliance 41,43% 

R27 – Liderança comprometida 73,91% 

R30 – Melhoria contínua dos processos 54,93% 
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R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo 

mercado 
56,52% 

R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos 62,32% 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 41,18% 

R38 – Promoção do trabalho em equipe 52,86% 

R42 – Seleção dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 57,97% 

Totalmente Relevante 

e Muito Relevante 
R28 - Mapeamento e modelagem de processos 37,14% 

Muito Relevante 

R2 – Análise da concorrência 42,86% 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 46,48% 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 49,30% 

R13 – Foco em lucratividade 38,57% 

R14 – Foco em produtividade 49,30% 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 47,89% 

R18 – Gestão da qualidade 47,89% 

R19 – Gestão de dados e de informação 47,83% 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 57,75% 

R22 – Gestão do conhecimento 45,71% 

R23 – Gestão do portfólio de projetos 44,29% 

R26 – Inovação em equilibro com experiência existente na empresa 50,00% 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 40,85% 

R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 52,11% 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 46,48% 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 44,29% 

R36 – Processos padronizados e uniformes 47,89% 

R39 – Proposição de valor baseado na inovação 45,71% 

R40 – Redução de custo da operação 45,07% 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 42,25% 

 Fonte: Elaboração própria 

 

Em cada um dos três grupos foi feito um ordenamento da maior relevância para menor, 

depois foi realizada um visão unificada desse ranking com o primeiro grupo sendo o 

“Totalmente Relevante”, depois o “Totalmente Relevante e Muito Relevante” e por fim, o 

“Muito Relevante”. Desse modo, o resultado desse ordenamento pode ser observado na Figura 

10, destacando que, a lista ficou com trinta e cinco posições, pois os casos com valores 
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percentuais iguais dentro de cada grupo foram alocados no mesmo lugar de classificação. Vale 

ressaltar que, da primeira posição até a vigésima, o grupo é o “Totalmente Relevante”, o 

vigésimo primeiro lugar é do “Totalmente Relevante e Muito Relevante” e a partir do vigésimo 

segundo é o grupo do “Muito Relevante”. 

 

Figura 10: Classificação ordenada dos requisitos pela relevância x frequência  

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 O resultado do classificação ordenada da relevância dos 42 requisitos mostrou que pela 

percepção dos respondentes, o requisito R16 - Foco no cliente como o de maior importância 

quando se pensa em uma implementação de uma estratégia competitiva. Esse fato reforça a 

ideia de que o cliente deve orientar o direcionamento da companhia e para tal, promover práticas 

voltadas a escutá-los é fundamental. 

Salienta-se que, o segundo e o terceiro lugar desse mapa, R9 - Engajamento dos 

colaboradores e R27 - Liderança comprometida, corrobora para validar como o capital humano 

é visto como essencial para a competitividade de uma organização. Em primeiro plano, as 

empresas precisam que o time esteja motivado para que todos os processos funcionem 
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perfeitamente e, para isso, a liderança tem o papel de estimular os colaboradores através de 

palavras e principalmente, das suas atitudes e ações. 

Em quarto lugar, R1 – Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos 

fomenta a visão de que é necessário monitorar o desempenho das empresas, sendo então, a 

oportunidade de se ter uma tomada de decisão assertiva em tempo hábil, nos casos de eventuais 

alterações do curso estabelecido pela estratégia.  

A quinta posição de relevância, R5 – Comunicação da visão estratégica demonstra a 

importância pela percepção dos respondentes de que todos os colaboradores devem conhecer o 

rumo da empresa, uma forma de estabelecer um censo coletivo de comprometimento e de 

entendimento do que realmente deve ser priorizado e orquestrado dentro da companhia para 

que ela alcance seus objetivos. 

As demais colocações do grupo totalmente relevante abordam os seguintes requisitos: 
R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos, R42 – Seleção dos projetos orientada 

pelos objetivos estratégicos, R7 – Definição de papéis, responsabilidade nos processos, R24 – 

Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos, R34 – Processos flexíveis e 

adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado, R30 – Melhoria contínua dos processos, R6 

– Coordenação e comunicação nos projetos, R15 – Foco na confiabilidade de produtos e 

serviços, R38 – Promoção do trabalho em equipe, R8 – Definição de papéis e responsabilidade 

nos projetos, R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos 

existentes na companhia, R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada, R20 

– Gestão de mudança, R3 – Análise do ambiente externo a organização nos aspectos: 

econômico, social e político, R25 – Governança e compliance e R37 – Promoção de uma visão 

integrada e holística da organização. 

A vigésima primeira posição, o requisito R28 – Mapeamento e modelagem de processos 

é linha de transição entre o grupo totalmente relevante e muito relevante, e aponta a necessidade 

de conhecer os processos desempenhados pela organização como um item cujo grau de 

relevância ficou empatado na percepção dos respondentes, uns enquadrando esse requisito 

como mais essencial do que outros. 

No grupo muito relevante, da vigésima segunda até trigésima quarta posição, os 

requisitos apresentados foram: R21 – Gestão de tempo dos projetos, R31 – Metodologia 

estruturada de gerenciamento de projetos, R26 – Inovação em equilibro com experiência 

existente na empresa, R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais, R14 – 
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Foco em produtividade, R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais, R18 – Gestão da 

qualidade, R36 – Processos padronizados e uniformes, R19 – Gestão de dados e de informação, 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa, R32 – Metodologia 

estruturada de gestão de processos, R22 – Gestão do conhecimento, R39 – Proposição de valor 

baseado na inovação, R40 – Redução de custo da operação, R23 – Gestão do portfólio de 

projetos, R33 – Processo formal de planejamento estratégico, R2 – Análise da concorrência, 

R41 – Redução de tempos de execução de processos e R29 – Maximização do uso dos recursos 

organizacionais. 

E, no último lugar, se encontra o requisito R13 – Foco em lucratividade, que apesar de 

ser muito relevante, dentre as 42 opções foi o apontado pela percepção dos respondentes como 

o menos essencial para a organização. Essa visão pode ser justificada pelo fato que esse 

pensamento é mais difícil de ser o foco principal das ações dos funcionários, sendo visto como 

uma consequência de suas atividades e também, provavelmente, é uma preocupação maior nos 

cargos dos mais altos postos hierárquicos. 

 

4.2.3. Análise pelo coeficiente de correlação de Spearman 

 

Vislumbrando compreender a relação existente entre estratégia, gestão de processos e 

gerenciamento de projetos apresentados por meio dos requisitos levantados na literatura, o 

coeficiente de correlação de Spearman foi utilizado como pode ser evidenciado no Apêndice C 

– Coeficiente de correlação de Spearman. 

O primeiro passo foi identificar as correlações significativas com nível 0,01 (2 

extremidades) e com nível 0,05 (2 extremidades). Diante disso, para cada requisito foi feita uma 

identificação dessas inter-relações e também para ela foi analisada a intensidade de dessas 

correlações de acordo com a classificação exposta por Fabio (2012), previamente descrito no 

capítulo anterior e resumida no Quadro 12.  

O requisito R1 – Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos 

apresentou correlação significativa com 16 outros itens, como pode ser observado na Figura 11. 

Sendo que, os requisitos R24, R28 e R35 apresentaram uma relação com intensidade direta 

pouca e os demais, R4, R7, R9, R10, R19, R20, R21, R22, R31, R32, R36, R37 e R41, uma 

direta fraca. Destaca-se também, no Quadro 13, os valores rô de Spearman dessas correlações 

significativas de R1. 
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Analisando essas correlações a luz da literatura estudada, pode-se perceber que 

corroboram com a visão de que ao analisar a cadeia de valor de companhia é possível entender 

o seu negócio (ARMISTEAD; PRITCHARD; MACHIN, 1999) e com isso, pode-se identificar 

os processos chaves da organização que foram previamente mapeados e modelados, como 

forma de expor e fazer com a organização compreenda a sua situação atual (IHAHI et al., 2016). 

Sendo então, juntamente com engajamento de colaboradores e o acompanhamento do 

desempenho o meio para concretizar a estratégia corporativa (SUAREZ; CALVO-MORA; 

ROLDÁN, 2016). Ademais para conseguir ter indicadores de desempenho é fundamental que 

os dados sejam disponibilizados de forma adequada e, de acordo com Smeda (2017) esse é o 

papel da gestão de dados, apoiar na tomada de decisão por meio da capacidade de filtrar os 

melhores dados, promovendo assim também, uma melhor gestão do conhecimento.  

 

Figura 11: Esquema de correlação entre R1 e demais requisitos 

 

 Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

Quadro 13: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R1 

 

Correlação Significativa de R1 
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Requisito Correlacionado 
rô de 

Spearman 

R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 0,338 

R7 – Definição de papéis e responsabilidade nos processos 0,292 

R9 – Engajamento dos colaboradores 0,280 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na companhia 0,297 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,258 

R20 – Gestão de mudança 0,294 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,333 

R22 – Gestão do conhecimento 0,288 

R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,242 

R28 – Mapeamento e modelagem de processos 0,246 

R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 0,288 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 0,326 

R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos 0,239 

R36 – Processos padronizados e uniformes 0,324 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,365 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,268 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R2 – Análise da concorrência apresentou correlação significativa com 4 

outros itens, como pode ser observado na Figura 12. Sendo que, todos esses requisitos R3, R13, 

R24 e R36 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca. Destaca-se também, no 

Quadro 14, os valores rô de Spearman dessas correlações significativas de R2. 

Pela análise das correlações a luz da literatura estudada, pode-se observar que reforçam 

com a visão de que entender a concorrência por meio da análise do meio tanto interno quanto 

externo se alinha com o pensamento de Austin (1990) de que a compreensão do que acontece 

no âmbito político, cultural e demográfico e nos cenários internacionais, nacionais, da indústria 

e dentro da própria companhia norteia o direcionamento das ações estratégicas.  

 

 

Figura 12: Esquema de correlação entre R2 e demais requisitos 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 14: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R2 

Correlação Significativa de R2 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R3 – Análise do ambiente externo a organização nos aspectos: econômico, social e 

político 
0,371 

R13 – Foco em lucratividade 0,319 

R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,288 

R36 – Processos padronizados e uniformes 0,253 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R3 – Análise do ambiente externo a organização nos aspectos: econômico, 

social e político apresentou correlação significativa com 4 outros itens, como pode ser 

observado na Figura 13. Sendo que, os requisitos R2 e R13 apresentaram uma relação com 

intensidade direta fraca, R14 uma direta pouca e R28, inversa pouca. Destaca-se também, no 

Quadro 15, os valores rô de Spearman dessas correlações significativas de R3. 

Analisando essas correlações a luz da literatura estudada, pode-se perceber que 

corroboram com a visão de que ao compreender a situação atual por meio do mapeamento e da 

modelagem dos processos (IHAHI et al., 2016), a organização consegue entender como está 

internamente, possibilitando, o direcionamento da estratégia em termos de como ela irá se 
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posicionar frente a sua concorrência, se defendendo do ambiente ou o influenciando (PORTER, 

1980). 

 

Figura 13: Esquema de correlação entre R3 e demais requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 15: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R3 

Correlação Significativa de R3 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R2 – Análise da concorrência 0,371 

R13 – Foco em lucratividade 0,252 

R14 – Foco em produtividade 0,237 

R28 – Mapeamento e modelagem de processos -0,235 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada apresentou 

correlação significativa com 22 outros itens, como pode ser observado na Figura 14. Sendo que, 

os requisitos R1, R5, R6, R7, R9, R10, R12, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R25, R28, R30, 

R32, R33, R36 e R38 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca, R31 uma direta 

pouca e R37, direta moderada. Destaca-se também, no Quadro 16, os valores rô de Spearman 

dessas correlações significativas de R4. 

Pela análise das correlações à luz da literatura estudada, pode-se observar que reforçam 

o quadro de que ao se ter uma cadeia de valor estruturada é possível entender o negócio da 
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organização (ARMISTEAD; PRITCHARD; MACHIN, 1999), promovendo com isso, 

potencial de conhecer o funcionamento da empresa, ultrapassando o tratamento local para uma 

abordagem sistêmica de gestão por meio de uma visão holística, sendo facilitada pela gestão de 

mudanças (PARNABY; TOWILL, 2009).  

 

Figura 14: Esquema de correlação entre R4 e demais requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 16: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R4 

 

Correlação Significativa de R4 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R1 – Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos 0,338 

R5 – Comunicação da visão estratégica 0,256 

R6 – Coordenação e comunicação nos projetos 0,381 

R7 – Definição de papéis e responsabilidade nos processos 0,317 

R9 – Engajamento dos colaboradores 0,393 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos 

existentes na companhia 0,487 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,351 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,300 

R18 – Gestão da qualidade 0,312 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,311 

R20 – Gestão de mudança 0,410 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,351 

R22 – Gestão do conhecimento 0,252 

R25 – Governança e compliance 0,256 

R28 – Mapeamento e modelagem de processos 0,350 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,343 

R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 0,236 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 0,291 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,275 

R36 – Processos padronizados e uniformes 0,387 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,679 

R38 – Promoção do trabalho em equipe 0,392 

Fonte: Elaboração própria 

O requisito R5 – Comunicação da visão estratégica apresentou correlação significativa 

com 7 outros itens, como pode ser observado na Figura 15. Sendo que, os requisitos R4, R6, 

R12, R24 e R37 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca e, R11e R17, uma direta 

pouca. Destaca-se também, no Quadro 17, os valores rô de Spearman dessas correlações 

significativas de R5. 

Analisando essas correlações a luz da literatura estudada, pode-se perceber que 

corroboram com a visão de que comunicar a estratégia para organização é fundamental para o 

desdobramento estratégico (SUAREZ; CALVO-MORA; ROLDÁN, 2016).  Awwal (2014) 
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completa esse cenário destacando a importância dos projetos estarem orientados aos objetivos 

estratégicos para serem bem sucedidos.   

 

Figura 15: Esquema de correlação entre R5 e demais requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 17: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R5 

 

Correlação Significativa de R5 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 0,256 

R6 – Coordenação e comunicação nos projetos 0,388 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 0,234 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,298 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,239 

R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,358 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,285 

Fonte: Elaboração própria 

O requisito R6 – Coordenação e comunicação nos projetos apresentaram correlação 

significativa com 14 outros itens, como pode ser observado na Figura 16. Sendo que, todos 

esses requisitos R4, R5, R7, R8, R9, R10, R11, R17, R19, R21, R23, R24, R30 e R38 

apresentaram uma relação com intensidade direta fraca. Destaca-se também, no Quadro 18, os 

valores rô de Spearman dessas correlações significativas de R6. 
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Pela análise das correlações a luz da literatura estudada, pode-se observar que reforçam 

o quadro de que para um projeto ter sucesso é essencial ter uma atenção especial ao processo 

de comunicação, o que promove a coordenação do comportamento da equipe (WU et al., 2017). 

Com esse cenário, a cooperação é ampliada e o trabalho em equipe se torna mais fácil e o que 

também é beneficiado se os colaboradores estiveram engajados. 

   

Figura 16: Esquema de correlação entre R6 e demais requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 18: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R6 

Correlação Significativa de R6 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 0,381 

R5 – Comunicação da visão estratégica 0,388 

R7 – Definição de papéis e responsabilidade nos processos 0,255 

R8 – Definição de papéis e responsabilidade nos projetos 0,419 

R9 – Engajamento dos colaboradores 0,347 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na 

companhia 0,391 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 0,338 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,337 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,271 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,319 
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R23 – Gestão do portfólio de projetos 0,334 

R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,287 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,274 

R38 – Promoção do trabalho em equipe 0,378 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R7 – Definição de papéis e responsabilidade nos processos apresentou 

correlação significativa com 12 outros itens, como pode ser observado na Figura 17. Sendo que, 

os requisitos R1, R4, R6, R10, R19, R20, R32 e R36 apresentaram uma relação com intensidade 

direta fraca, os itens R22, R30 e R41, direta pouca e o R8, direta moderada. Destaca-se também, 

no Quadro 19, os valores rô de Spearman dessas correlações significativas de R7. 

Analisando essas correlações a luz da literatura estudada, pode-se perceber que 

corroboram com a visão de Brocke e Rosemann (2010) de que para uma gestão de processos 

adequada é necessário o alinhamento entre estratégia, processos, pessoas e métodos, desse 

modo, faz-se preciso ter papéis bem definidos para promover a transparência, acompanhar o 

desempenho da organização e organizar a metodologia de trabalho. 

 

Figura 17: Esquema de correlação entre R7 e demais requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro19: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R7 
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Correlação Significativa de R7 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R1 – Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos 0,292 

R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 0,317 

R6 – Coordenação e comunicação nos projetos 0,255 

R8 – Definição de papéis e responsabilidade nos projetos 0,540 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na 

companhia 0,298 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,25 

R20 – Gestão de mudança 0,274 

R22 – Gestão do conhecimento 0,247 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,238 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 0,258 

R36 – Processos padronizados e uniformes 0,306 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,240 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R8 – Definição de papéis e responsabilidade nos projetos apresentou 

correlação significativa com 19 outros itens, como pode ser observado na Figura 18. Sendo que, 

os requisitos R6, R10, R11, R12, R13, R17, R18, R20, R21, R23, R24, R31, R36, R40 e R41 

apresentaram uma relação com intensidade direta fraca, os itens R9, R19 e R27, direta pouca e 

o R7, direta moderada. Destaca-se também, no Quadro 20 os valores rô de Spearman dessas 

correlações significativas de R8. 

Analisando essas correlações a luz da literatura estudada, pode-se perceber que 

corroboram com a visão de Barreto (2015) de que um projeto para ter sucesso deve evitar 

excessos de quantidade de projetos em seu portfólio, as entregas dos projetos devem estar 

alinhadas com os processos da empresa, as mudanças devem ser gerenciadas para evitar 

resistência, os papéis e responsabilidades devem estar bem definidos e a liderança deve estar 

comprometida em apoiar o projeto. 
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Figura 18: Esquema de correlação entre R8 e demais requisitos

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 20: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R8 

Correlação Significativa de R8 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R6 – Coordenação e comunicação nos projetos 0,419 

R7 – Definição de papéis e responsabilidade nos processos 0,540 

R9 – Engajamento dos colaboradores 0,240 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos 

existentes na companhia 0,273 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 0,331 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,262 

R13 – Foco em lucratividade 0,279 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,297 

R18 – Gestão da qualidade 0,297 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,248 

R20 – Gestão de mudança 0,331 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,406 

R23 – Gestão do portfólio de projetos 0,305 

R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,261 

R27 – Liderança comprometida 0,240 

R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 0,335 

R36 – Processos padronizados e uniformes 0,295 
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R40 – Redução de custo da operação 0,294 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,375 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R9 – Engajamento dos colaboradores apresentou correlação significativa 

com 17 outros itens, como pode ser observado na Figura 19. Sendo que, os requisitos R1, R4, 

R6, R10, R11, R12, R17, R18, R19, R21, R29, R34, R38 e R41 apresentaram uma relação com 

intensidade direta fraca, os itens R8 e R13, direta pouca e o R37, direta moderada. Destaca-se 

também, no Quadro 21, os valores rô de Spearman dessas correlações significativas de R9. 

Pela análise das correlações a luz da literatura estudada, pode-se observar que reforçam 

o quadro exposto por Suarez, Calvo-Mora e Roldán (2016) de que para uma transformação do 

plano estratégico em uma realidade na empresa é fundamental engajar colaboradores em 

conjunto com elementos como, por exemplo, acompanhamento do desempenho de uma 

organização e desdobramento dos objetivos organizacionais em todos os processos chaves, 

sendo que, através da cadeia de valor essa exposição é facilitada, melhorando o conhecimento 

sobre o negócio (ARMISTEAD; PRITCHARD; MACHIN, 1999).   

 

 Figura 19: Esquema de correlação entre R9 e demais requisitos 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 21: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R9 
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Correlação Significativa de R9 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R1 – Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos 0,280 

R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 0,393 

R6 – Coordenação e comunicação nos projetos 0,347 

R8 – Definição de papéis e responsabilidade nos projetos 0,240 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na 

companhia 0,346 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 0,252 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,384 

R13 – Foco em lucratividade 0,237 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,323 

R18 – Gestão da qualidade 0,358 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,275 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,265 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,300 

R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado 0,347 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,531 

R38 – Promoção do trabalho em equipe 0,444 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,331 

Fonte: Elaboração própria 

O requisito R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos 

existentes na companhia apresentaram correlação significativa com 27 outros itens, como pode 

ser observado na Figura 20. Sendo que, todos esses requisitos R1, R4, R6, R7, R8, R9, R11, 

R12, R17, R18, R19, R20, R21, R24, R25, R28, R29, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, 

R40, R41 e R42 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca. Destaca-se também, 

no Quadro 22, os valores rô de Spearman dessas correlações significativas de R10. 

Analisando essas correlações a luz da literatura estudada, pode-se perceber que 

corroboram com a visão de Barreto (2015) de que um projeto para ter sucesso deve alinhar as 

entregas dos projetos aos processos da empresa, assim como, deve controlar a quantidade de 

projetos em seu portfólio, as mudanças devem ser gerenciadas para evitar resistência e os papéis 

e responsabilidades devem estar bem definidas. 

 

Figura 20: Esquema de correlação entre R10 e demais requisitos 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 22: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R10 

Correlação Significativa de R10 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R1 – Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos 0,297 

R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 0,487 

R6 – Coordenação e comunicação nos projetos 0,391 

R7 – Definição de papéis e responsabilidade nos processos 0,298 

R8 – Definição de papéis e responsabilidade nos projetos 0,273 

R9 – Engajamento dos colaboradores 0,346 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 0,301 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,426 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,351 

R18 – Gestão da qualidade 0,262 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,367 

R20 – Gestão de mudança 0,349 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,318 

R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,254 

R25 – Governança e compliance 0,322 
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R28 – Mapeamento e modelagem de processos 0,325 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,279 

R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 0,445 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 0,386 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,399 

R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado 0,264 

R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos 0,308 

R36 – Processos padronizados e uniformes 0,373 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,377 

R40 – Redução de custo da operação 0,265 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,377 

R42 – Seleção dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,323 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 

apresentou correlação significativa com 22 outros itens, como pode ser observado na Figura 21. 

Sendo que, os requisitos R6, R8, R9, R10, R12, R13, R17, R18, R19, R20, R21, R23, R25, 

R30, R31, R32, R33, R35 e R36 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca e os 

itens R5, R24 e R27, direta pouca. Destaca-se também, no Quadro 23, os valores rô de 

Spearman dessas correlações significativas de R11. 

Analisando essas correlações a luz da literatura estudada, pode-se perceber que 

corroboram com a visão de Barreto (2015) de que o insucesso dos projetos está diretamente 

ligado ao fato que as organizações possuem uma excessiva quantidade de projetos, assim como, 

carecem de apoio e comprometimento dos envolvidos, não possuem uma definição clara dos 

papéis e responsabilidades e enfrentam resistência a mudança. 

 

 

 

 

 

Figura 21: Esquema de correlação entre R11 e demais requisitos 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 23: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R11 

Correlação Significativa de R11 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R5 – Comunicação da visão estratégica 0,234 

R6 – Coordenação e comunicação nos projetos 0,338 

R8 – Definição de papéis e responsabilidade nos projetos 0,331 

R9 – Engajamento dos colaboradores 0,252 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na 

companhia 0,301 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,449 

R13 – Foco em lucratividade 0,305 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,456 

R18 – Gestão da qualidade 0,298 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,335 

R20 – Gestão de mudança 0,377 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,374 

R23 – Gestão do portfólio de projetos 0,466 

R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,239 

R25 – Governança e compliance 0,303 

R27 – Liderança comprometida 0,238 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,327 
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R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 0,499 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 0,483 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,267 

R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos 0,281 

R36 – Processos padronizados e uniformes 0,259 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais apresentou 

correlação significativa com 30 outros itens, como pode ser observado na Figura 22. Sendo que, 

os requisitos R4, R5, R8, R9, R10, R11, R13, R15, R18, R19, R20, R21, R24, R25, R26, R27, 

R29, R31, R32, R33, R34, R35, R37, R39, R40, R41 e R42 apresentaram uma relação com 

intensidade direta fraca, os itens R22 e R28, direta pouca e o R17, direta moderada. Destaca-se 

também, no Quadro 24, os valores rô de Spearman dessas correlações significativas de R12. 

Pela análise das correlações a luz da literatura estudada, pode-se observar que reforçam 

o quadro sinalizado por Longoni e Cagliano (2015) de que o diferencial competitivo está na 

organização complementar suas estratégias tradicionais com operações focadas em qualidade, 

entregas e inovação com ações no âmbito ambiental e social, sendo então, uma melhoria na 

posição perante a concorrência com esse equilíbrio sustentável. Complementando essa visão, 

Daneshpour e Takala (2017) destacam que a gestão de projetos com foco na sustentabilidade 

fomenta a criação de valor, fato também ressaltado por, 𝐃𝐨𝐛𝐫𝐨𝐯𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢𝐢𝐞𝐧�̇� e 𝐓𝐚𝐦𝐨𝐬𝐢�̅�𝐧𝐢𝐞𝐧�̇� 

(2016) que a inserção da sustentabilidade, inclusive como forma de critério na seleção de 

projetos dentro da companhia, mais do que apenas um viés financeiro, aspectos sociais e 

ambientais também devem ser considerados. 

 

 

 

 

 

Figura 22: Esquema de correlação entre R12 e demais requisitos 



151 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 24: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R12 

Correlação Significativa de R12 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 0,351 

R5 – Comunicação da visão estratégica 0,298 

R8 – Definição de papéis e responsabilidade nos projetos 0,262 

R9 – Engajamento dos colaboradores 0,384 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na 

companhia 0,426 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 0,449 

R13 – Foco em lucratividade 0,384 

R15 – Foco na confiabilidade de produtos e serviços 0,274 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,527 

R18 – Gestão da qualidade 0,480 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,364 

R20 – Gestão de mudança 0,360 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,304 

R22 – Gestão do conhecimento 0,246 
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R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,297 

R25 – Governança e compliance 0,460 

R26 – Inovação em equilibro com experiência existente na empresa 0,361 

R27 – Liderança comprometida 0,274 

R28 – Mapeamento e modelagem de processos 0,249 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,393 

R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 0,441 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 0,360 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,326 

R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado 0,481 

R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos 0,255 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,415 

R39 – Proposição de valor baseado na inovação 0,258 

R40 – Redução de custo da operação 0,380 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,459 

R42 – Seleção dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,384 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R13 – Foco em lucratividade apresentou correlação significativa com 9 

outros itens, como pode ser observado na Figura 23. Sendo que, os requisitos R2, R3, R8, R11, 

R12, R14, R29 e R40 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca e o item R8, direta 

pouca. Destaca-se também, no Quadro 25, os valores rô de Spearman dessas correlações 

significativas de R13. 

Analisando essas correlações a luz da literatura estudada, pode-se perceber que 

corroboram com a visão de que analisar o ambiente tanto externo quanto interno na organização 

auxilia a traçar as estratégias adequadas (AUSTIN, 1990), fato que completa a visão de Porter 

(1980) de análise da concorrência para definição do posicionamento estratégico. Diante disso, 

é possível a companhia entender como pode melhorar sua lucratividade, entendendo como está 

o mercado e como está sua estrutura interna, que segundo Paim et al. (2009) pode ser realizada 

por meio da gestão de processos que tende a trazer como um dos seus benefícios aspectos como 

redução de custos da operação, que contribuem com menos uso de recursos financeiros e, 

consequentemente, melhorando a lucratividade. 

 

Figura 23: Esquema de correlação entre R13 e demais requisitos 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 8: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R13 

Correlação Significativa de R13 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R2 – Análise da concorrência 0,319 

R3 – Análise do ambiente externo a organização nos aspectos: econômico, social e político 0,252 

R8 – Definição de papéis e responsabilidade nos projetos 0,279 

R9 – Engajamento dos colaboradores 0,237 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 0,305 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,384 

R14 – Foco em produtividade 0,472 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,264 

R40 – Redução de custo da operação 0,327 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R14 – Foco em produtividade apresentou correlação significativa com 6 

outros itens, como pode ser observado na Figura 24. Sendo que, os requisitos R13, R15, R21 e 

R29 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca e os itens R3 e R18, direta pouca. 

Destaca-se também, no Quadro 26, os valores rô de Spearman dessas correlações significativas 

de R14. 

Pela análise das correlações a luz da literatura estudada, pode-se observar que reforçam 

o quadro sinalizado por Becker e Glascoff (2014) de que melhorar os processos da organização 

favorece um aumento no nível de qualidade, produtividade e lucratividade da empresa. E, 



154 

 

 

somando a visão de Paim et al. (2009), também beneficia a redução de defeitos na operação, 

consequentemente, aprimorando a confiabilidade da entrega de produtos e serviços. 

 

Figura 24: Esquema de correlação entre R14 e demais requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 26: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R14 

Correlação Significativa de R14 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R3 – Análise do ambiente externo a organização nos aspectos: econômico, social e político 0,237 

R13 – Foco em lucratividade 0,472 

R15 – Foco na confiabilidade de produtos e serviços 0,466 

R18 – Gestão da qualidade 0,234 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,269 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,378 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R15 – Foco na confiabilidade de produtos e serviços apresentou correlação 

significativa com 10 outros itens, como pode ser observado na Figura 25. Sendo que, os 
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requisitos R12, R14, R18, R21, R29, R34, R38 e R41 apresentaram uma relação com 

intensidade direta fraca e o item R26, direta pouca. Destaca-se também, no Quadro 27, os 

valores rô de Spearman dessas correlações significativas de R15. 

Analisando essas correlações a luz da literatura estudada, pode-se perceber que 

corroboram com a visão de que a gestão de processos promove o funcionamento dos processos 

beneficiando a melhoria no fluxo de informação, padronização de processos, redução tempos e 

custos, a redução de defeito (PAIM et at., 2009), ademais que melhorar os processos da 

organização favorece um aumento no nível de qualidade, produtividade e lucratividade da 

empresa (BECKER; GLASCOFF, 2014). 

 

Figura 25: Esquema de correlação entre R15 e demais requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 27: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R15 

Correlação Significativa de R15 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,274 

R14 – Foco em produtividade 0,466 

R18 – Gestão da qualidade 0,264 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,253 

R26 – Inovação em equilibro com experiência existente na empresa 0,241 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,307 

R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado 0,462 
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R38 – Promoção do trabalho em equipe 0,263 

R39 – Proposição de valor baseado na inovação 0,255 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,307 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R16 – Foco no cliente não apresentou correlação significativa com nenhuma 

dos outros itens, como pode ser observado na Figura 26.  

  

Figura 26: Esquema de correlação entre R16 e demais requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais apresentou correlação 

significativa com 30 outros itens, como pode ser observado na Figura 27. Sendo que, os 

requisitos R4, R6, R8, R9, R10, R11, R22, R23, R24, R28, R29, R30, R36, R37, R40, R41 e 

R42 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca, os itens R5, R35 e R38, direta 

pouca e R12, R18, R19, R20, R21, R25, R31, R32 e R33, direta moderada. Destaca-se também, 

no Quadro 28, os valores rô de Spearman dessas correlações significativas de R17. 

Analisando essas correlações a luz da literatura estudada, pode-se perceber que 

corroboram com a visão de Mossafam e Arafa (2015) de que organizações inovadoras buscam 

alçancar seus objetivos finais por meio de processos, projetos, implementando sistemas 
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integrados, alinhando estratégia, tratamento de risco, gestão da qualidade e modelos de 

governança. 

 

Figura 27: Esquema de correlação entre R17 e demais requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 28: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R17 

Correlação Significativa de R17 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 0,300 

R5 – Comunicação da visão estratégica 0,239 

R6 – Coordenação e comunicação nos projetos 0,337 

R8 – Definição de papéis e responsabilidade nos projetos 0,297 

R9 – Engajamento dos colaboradores 0,323 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na 

companhia 0,351 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 0,456 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,527 

R18 – Gestão da qualidade 0,598 
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R19 – Gestão de dados e de informação 0,524 

R20 – Gestão de mudança 0,512 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,517 

R22 – Gestão do conhecimento 0,356 

R23 – Gestão do portfólio de projetos 0,435 

R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,305 

R25 – Governança e compliance 0,575 

R28 – Mapeamento e modelagem de processos 0,404 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,332 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,391 

R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 0,592 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 0,500 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,546 

R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos 0,247 

R36 – Processos padronizados e uniformes 0,427 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,375 

R38 – Promoção do trabalho em equipe 0,249 

R40 – Redução de custo da operação 0,346 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,403 

R42 – Seleção dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,279 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R18 – Gestão da qualidade apresentou correlação significativa com 29 

outros itens, como pode ser observado na Figura 28. Sendo que, os requisitos R4, R8, R9, R10, 

R11, R12, R15, R19, R21, R23, R24, R25, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, 

R37, R38, R40 e R41 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca, os itens R14 e 

R22, direta pouca e R17 e R20, direta moderada. Destaca-se também, no Quadro 29, os valores 

rô de Spearman dessas correlações significativas de R18. 

Analisando essas correlações a luz da literatura estudada, pode-se perceber que 

corroboram com a visão de que os objetivos organizacionais são alcançados com o apoio da 

gestão de processos que promove melhoria contínua, aumento de produtividade e 

competitividade, redução de custo e maximização da qualidade (MEIDAN et al., 2017) e 

também que os projetos precisam estar alinhados a esses objetivos para que seja bem sucedido, 

assim como, deve controlar tempo, custo e a qualidade (AWWAL, 2014). 
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 Figura 28: Esquema de correlação entre R18 e demais requisitos   

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 29: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R18 

Correlação Significativa de R18 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 0,312 

R8 – Definição de papéis e responsabilidade nos projetos 0,297 

R9 – Engajamento dos colaboradores 0,358 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na 

companhia 0,262 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 0,298 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,480 

R14 – Foco em produtividade 0,234 

R15 – Foco na confiabilidade de produtos e serviços 0,264 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,598 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,315 
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R20 – Gestão de mudança 0,505 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,449 

R22 – Gestão do conhecimento 0,240 

R23 – Gestão do portfólio de projetos 0,374 

R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,268 

R25 – Governança e compliance 0,369 

R28 – Mapeamento e modelagem de processos 0,416 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,412 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,427 

R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 0,426 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 0,322 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,379 

R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado 0,289 

R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos 0,256 

R36 – Processos padronizados e uniformes 0,435 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,481 

R38 – Promoção do trabalho em equipe 0,259 

R40 – Redução de custo da operação 0,293 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,403 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R19 – Gestão de dados e de informação apresentou correlação significativa 

com 28 outros itens, como pode ser observado na Figura 29. Sendo que, os requisitos R1, R4, 

R6, R7, R9, R10, R11, R12, R18, R20, R21, R22, R23, R25, R28, R29, R30, R31, R32, R33, 

R34, R37, R38, R40 e R41 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca, o item R8, 

direta pouca e R17 e R36, direta moderada. Destaca-se também, no Quadro 30, os valores rô de 

Spearman dessas correlações significativas de R19. 

Pela análise das correlações a luz da literatura estudada, pode-se observar que reforçam 

o quadro de que a chave para o diferencial competitivo está na habilidade de analisar dados 

significativos e relevantes e, a partir desse ponto influenciar a empresa para transformar o 

conhecimento adquirido em ações estruturadas (BUMBLAUSKAS et. al, 2017), sendo também 

fundamental monitorar desempenho dos processos da companhia por meio dos indicadores, 

uma forma de concretizar a estratégia (SUAREZ; CALVO-MORA; ROLDÁN, 2016). Diante 

disso, conhecer o negócio da empresa por meio da cadeia de valor também se faz necessário 
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(ARMISTEAD; PRITCHARD; MACHIN, 1999), assim como, definir os papéis e 

responsabilidade, os métodos de gestão e promover a integração entre processos, pessoas e 

estratégia (BROCKE; ROSEMANN, 2010).  

Figura 29: Esquema de correlação entre R19 e demais requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 30: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R19 

Correlação Significativa de R19 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R1 – Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos 0,258 

R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 0,311 

R6 – Coordenação e comunicação nos projetos 0,271 

R7 – Definição de papéis e responsabilidade nos processos 0,250 

R8 – Definição de papéis e responsabilidade nos projetos 0,248 

R9 – Engajamento dos colaboradores 0,275 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na 

companhia 0,367 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 0,335 
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R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,364 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,524 

R18 – Gestão da qualidade 0,315 

R20 – Gestão de mudança 0,325 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,475 

R22 – Gestão do conhecimento 0,423 

R23 – Gestão do portfólio de projetos 0,318 

R25 – Governança e compliance 0,447 

R28 – Mapeamento e modelagem de processos 0,311 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,365 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,453 

R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 0,414 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 0,361 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,488 

R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado 0,278 

R36 – Processos padronizados e uniformes 0,547 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,354 

R38 – Promoção do trabalho em equipe 0,469 

R40 – Redução de custo da operação 0,459 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,447 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R20 – Gestão de mudança apresentou correlação significativa com 27 outros 

itens, como pode ser observado na Figura 30. Sendo que, os requisitos R1, R4, R7, R8, R10, 

R11, R12, R19, R21, R23, R24, R25, R28, R29, R30, R32, R34, R35, R36, R37, e R41 

apresentaram uma relação com intensidade direta fraca, os itens R26 e R42, direta pouca e R17, 

R18, R31 e R33, direta moderada. Destaca-se também, no Quadro 31, os valores rô de 

Spearman dessas correlações significativas de R20. 

Analisando essas correlações a luz da literatura estudada, pode-se perceber que 

corroboram com a visão de que a gestão de mudança é um dos fatores críticos tanto na gestão 

de processos quanto no gerenciamento de projetos. Para Paixão (2014) em processos também 

é necessário para se ter sucesso, a medição do desempenho dos processos, o alinhamento do 

processo com a estratégia e a estruturação de metodologia estruturada, já para Barreto (2015), 

para os projetos serem bem sucedidos também é importante ter o equilíbrio da quantidade de 
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projetos no portfólio da companhia, entregar projetos alinhados com os processos da empresa 

e ter papéis bem definidos.  

 

Figura 30: Esquema de correlação entre R20 e demais requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 31: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R20 

Correlação Significativa de R20 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R1 – Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos 0,294 

R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 0,410 

R7 – Definição de papéis e responsabilidade nos processos 0,274 

R8 – Definição de papéis e responsabilidade nos projetos 0,331 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na 

companhia 0,349 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 0,377 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,360 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,512 

R18 – Gestão da qualidade 0,505 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,325 
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R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,477 

R23 – Gestão do portfólio de projetos 0,368 

R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,269 

R25 – Governança e compliance 0,441 

R26 – Inovação em equilibro com experiência existente na empresa 0,245 

R28 – Mapeamento e modelagem de processos 0,362 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,288 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,391 

R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 0,515 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 0,352 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,516 

R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado 0,356 

R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos 0,328 

R36 – Processos padronizados e uniformes 0,413 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,408 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,329 

R42 – Seleção dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,234 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R21 – Gestão de tempo dos projetos apresentou correlação significativa com 

30 outros itens, como pode ser observado na Figura 31. Sendo que, os requisitos R1, R4, R6, 

R8, R9, R10, R11, R12, R14, R15, R18, R19, R20, R22, R23, R24, R25, R28, R29, R30, R32, 

R33, R36, R37, R38, R40, R41 e R42 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca 

e os itens R17 e R31, direta moderada. Destaca-se também, no Quadro 32, os valores rô de 

Spearman dessas correlações significativas de R21. 

Pela análise das correlações a luz da literatura estudada, pode-se observar que reforçam 

o quadro de que a gestão de tempo em projetos é um dos fatores críticos para o sucesso de um 

projeto tanto na fase de avaliação preliminar quanto na execução, assim como, também o 

equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio corporativo, a gestão da mudança, a definição 

dos papéis e responsabilidade e a integração das entregas dos projetos com os processos 

(BARRETO, 2015).  

 

Figura 31: Esquema de correlação entre R21 e demais requisitos 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 32: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R21 

Correlação Significativa de R21 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R1 – Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos 0,333 

R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 0,351 

R6 – Coordenação e comunicação nos projetos 0,319 

R8 – Definição de papéis e responsabilidade nos projetos 0,406 

R9 – Engajamento dos colaboradores 0,265 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na 

companhia 0,318 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 0,374 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,304 

R14 – Foco em produtividade 0,269 

R15 – Foco na confiabilidade de produtos e serviços 0,253 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,517 

R18 – Gestão da qualidade 0,449 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,475 
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R20 – Gestão de mudança 0,477 

R22 – Gestão do conhecimento 0,386 

R23 – Gestão do portfólio de projetos 0,451 

R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,310 

R25 – Governança e compliance 0,481 

R28 – Mapeamento e modelagem de processos 0,337 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,272 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,391 

R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 0,563 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 0,386 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,415 

R36 – Processos padronizados e uniformes 0,368 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,303 

R38 – Promoção do trabalho em equipe 0,326 

R40 – Redução de custo da operação 0,323 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,324 

R42 – Seleção dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,303 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R22 – Gestão do conhecimento apresentou correlação significativa com 26 

outros itens, como pode ser observado na Figura 32. Sendo que, os requisitos R1, R4, R17, R19, 

R21, R23, R24, R25, R26, R29, R30, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R40, R41 e R42 

apresentaram uma relação com intensidade direta fraca e os itens R7, R12, R18, R31, R32 e 

R39, direta pouca. Destaca-se também, no Quadro 33, os valores rô de Spearman dessas 

correlações significativas de R22. 

Analisando essas correlações a luz da literatura estudada, pode-se perceber que 

corroboram com a visão sinalizada por Bumblauskas et. al. (2017) de que a transformação do 

conhecimento em ações estruturadas é a chave para o diferencial competitivo, aumentando o 

valor nas previsões, na capacidade de adaptação as mudanças, sendo imperativo na 

proatividade, inovação, agilidade e escalabilidade (SMEDA, 2017). Sendo assim, a gestão de 

processos pode contribuir com essa disseminação de conhecimento ao permitir a compreensão 

da situação atual de companhia (IHAHI et al., 2016) propiciando um ambiente integrado, que 

pelo entendimento de Vallejo, Romero e Molina (2012), oportuna um melhor desempenho de 

negócio, com meios de gerir, coordenar e integrar os processos, maior flexibilidade, aumento 
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na colaboração, disseminação de conhecimento e suporte a tomada de decisão. Valendo 

destacar também que, em projetos, a gestão de conhecimento está se tornando um pré requisito 

essencial na criação um ambiente com competitividade (KIM; LEE; SHIN, 2015). 

 

 Figura 31: Esquema de correlação entre R22 e demais requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 33: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R22 

Correlação Significativa de R22 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R1 – Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos 0,288 

R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 0,252 

R7 – Definição de papéis e responsabilidade nos processos 0,247 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,246 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,356 

R18 – Gestão da qualidade 0,240 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,423 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,386 

R23 – Gestão do portfólio de projetos 0,470 

R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,289 

R25 – Governança e compliance 0,422 
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R26 – Inovação em equilibro com experiência existente na empresa 0,338 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,313 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,414 

R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 0,242 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 0,238 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,418 

R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado 0,340 

R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos 0,274 

R36 – Processos padronizados e uniformes 0,343 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,402 

R38 – Promoção do trabalho em equipe 0,450 

R39 – Proposição de valor baseado na inovação 0,246 

R40 – Redução de custo da operação 0,300 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,397 

R42 – Seleção dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,275 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R23 – Gestão do portfólio de projetos apresentou correlação significativa 

com 23 outros itens, como pode ser observado na Figura 33. Sendo que, os requisitos R6, R8, 

R11, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R25, R29, R32, R33, R36, R37, R38, R40, R41 e R42 

apresentaram uma relação com intensidade direta fraca, o item R28, direta pouca e R24, R30 e 

R31, direta moderada. Destaca-se também, no Quadro 34, os valores rô de Spearman dessas 

correlações significativas de R23. 

Pela análise das correlações a luz da literatura estudada, pode-se observar que reforçam 

o quadro sinalizado por Hadjinicolaou e Dumrak (2017) de que a gestão do portfólio de projetos 

alinha os projetos a estratégia, melhora a tomada de decisão, maximiza o uso dos recursos e da 

gestão de riscos organizacionais.  Para Too e Weaver (2014), gerenciamento de portfólio apoia 

na seleção de projetos de acordo com a estratégia da empresa, inclusive contribuindo com o 

encerramento daqueles que não contribuem para essa finalidade. Além disso, segundo 

Mossalam e Arafa (2017), empresas inovadores integram sua estratégia por meio da gestão de 

seus processos e da gestão do seu portfólio de projetos, implementando um sistema com modelo 

integrado.  
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Figura 32: Esquema de correlação entre R23 e demais requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 34: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R23 

Correlação Significativa de R23 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R6 – Coordenação e comunicação nos projetos 0,334 

R8 – Definição de papéis e responsabilidade nos projetos 0,305 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 0,466 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,435 

R18 – Gestão da qualidade 0,374 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,318 

R20 – Gestão de mudança 0,368 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,451 

R22 – Gestão do conhecimento 0,470 

R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,527 

R25 – Governança e compliance 0,426 

R28 – Mapeamento e modelagem de processos 0,242 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,375 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,524 
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R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 0,548 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 0,472 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,406 

R36 – Processos padronizados e uniformes 0,271 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,257 

R38 – Promoção do trabalho em equipe 0,271 

R40 – Redução de custo da operação 0,333 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,353 

R42 – Seleção dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,448 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos apresentou 

correlação significativa com 21 outros itens, como pode ser observado na Figura 34. Sendo que, 

os requisitos R2, R5, R6, R8, R10, R12, R17, R18, R20, R21, R22, R25, R27, R28, R30, R33, 

R35 e R37 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca, os itens R1 e R11, direta 

pouca e R23 e R42, direta moderada. Destaca-se também, no Quadro 35, os valores rô de 

Spearman dessas correlações significativas de R24. 

Analisando essas correlações a luz da literatura estudada, pode-se perceber que 

corroboram com a visão de um projeto só é bem-sucedido até e ao menos que consiga alinhar-

se com seus objetivos estratégicos, sendo fundamental também, o controle de tempo, custo e a 

qualidade (AWWAL, 2014). Para Heising (2012), o gerenciamento efetivo de apenas um 

projeto, já não é suficiente, sendo necessária para o ambiente competitivo a gestão adequada de 

todo o portfólio de projetos, sendo a vinculação da estratégia aos projetos, fato que, tende a 

melhorar a taxa de implementação da estratégia e inclusive a do sucesso de entrega do projeto 

(BUYS; STANDER, 2010).  

Além disso, também se percebe que ao ser empregado técnicas de gestão de processos 

nos projetos, observa-se o aumento do índice de sucesso, melhorando a satisfação dos clientes, 

a qualidade e desempenho dos produtos, aumentando a produtividade, reduzindo custos, 

elevando a receita e a participação de mercado.  Promove-se assim, a melhoria contínua dos 

produtos e serviços, superando as expectativas dos consumidores, permitindo com isso, 

aprimorar o potencial competitivo da empresa (SIEL, 1991).   
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Figura 33: Esquema de correlação entre R24 e demais requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 35: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R24 

Correlação Significativa de R24 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R1 – Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos 0,242 

R2 – Análise da concorrência 0,288 

R5 – Comunicação da visão estratégica 0,358 

R6 – Coordenação e comunicação nos projetos 0,287 

R8 – Definição de papéis e responsabilidade nos projetos 0,261 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na 

companhia 0,254 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 0,239 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,297 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,305 

R18 – Gestão da qualidade 0,268 

R20 – Gestão de mudança 0,269 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,310 

R22 – Gestão do conhecimento 0,289 

R23 – Gestão do portfólio de projetos 0,527 

R25 – Governança e compliance 0,354 
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R27 – Liderança comprometida 0,298 

R28 – Mapeamento e modelagem de processos 0,280 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,253 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,367 

R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos 0,395 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,303 

R42 – Seleção dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,505 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R25 – Governança e compliance apresentou correlação significativa com 27 

outros itens, como pode ser observado na Figura 35. Sendo que, os requisitos R4, R10, R11, 

R12, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R26, R27, R28, R29, R30, R32, R34, R36, R37, 

R40, R41 e R42 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca, o item R35, direta 

pouca e R17, R31 e R33, direta moderada. Destaca-se também, no Quadro 36, os valores rô de 

Spearman dessas correlações significativas de R25. 

Analisando essas correlações a luz da literatura estudada, pode-se perceber que 

corroboram com a visão de que a gestão de processo de negócios integrada o alinhamento 

estratégico, governança, métodos, tecnologia da informação, pessoas e cultura (BROCKE; 

ROSEMANN, 2010) e segundo Paul (2007) permite uma melhoria da produtividade com 

governança satisfatória e atendimento aos requerimentos de compliance. Em termos de 

projetos, sua governança considerada eficaz quanto apresenta uma gestão de portfólio 

adequada, ao conectar executivo e gerente de projetos durante todo o ciclo de vida do projeto, 

ao promover a análise se a estratégica está sendo cumprida através do acompanhamento dos 

projetos (TOO; WEAVER, 2014). Por fim, Mossalam e Arafa (2017) entendem que o modelo 

de governança combina práticas de projeto organizacional (projetos, programas e portfólios) 

com estratégia, beneficiando a identificação e tratamento de riscos empresariais, a gestão da 

qualidade, o desempenho e excelência nos negócios e sistemas. 

 

 

Figura 34: Esquema de correlação entre R25 e demais requisitos 
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Fonte: Elaboração própria  

 

Quadro 36: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R25 

Correlação Significativa de R25 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 0,256 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na 

companhia 0,322 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 0,303 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,460 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,575 

R18 – Gestão da qualidade 0,369 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,447 

R20 – Gestão de mudança 0,441 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,481 

R22 – Gestão do conhecimento 0,422 

R23 – Gestão do portfólio de projetos 0,426 

R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,354 

R26 – Inovação em equilibro com experiência existente na empresa 0,296 

R27 – Liderança comprometida 0,339 
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R28 – Mapeamento e modelagem de processos 0,336 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,266 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,344 

R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 0,551 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 0,386 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,637 

R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado 0,319 

R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos 0,244 

R36 – Processos padronizados e uniformes 0,452 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,341 

R40 – Redução de custo da operação 0,357 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,442 

R42 – Seleção dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,467 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R26 – Inovação em equilibro com experiência existente na empresa 

apresentou correlação significativa com 10 outros itens, como pode ser observado na Figura 36. 

Sendo que, os requisitos R12, R22, R25, R27, R34, R37 e R39 apresentaram uma relação com 

intensidade direta fraca e os itens R15, R20 e R35, direta pouca. Destaca-se também, no Quadro 

37, os valores rô de Spearman dessas correlações significativas de R26. 

Pela análise das correlações a luz da literatura estudada, pode-se observar que reforçam 

o quadro sinalizado por Brown e Eisenhardt (1998) de que o destaque no mercado pela 

organização tem origem na forma como mantém seus negócios antigos em equilíbrio com as 

inovações, explorando a experiência do passado para a criação e revitalização de negócios e se 

aprofundando na novidade e aleatoriedade para se adequar a imprevisibilidade e mudanças 

rápidas. Sendo que, para Kim e Mauborgne (2005) a criação de valor é por meio da inovação, 

alinhando estratégia baseada ao mesmo tempo em diferenciação e liderança em custo. Já para 

Rad et al. (2016), uma melhoria efetividade em projetos demanda apoio da liderança, 

incentivando o compartilhamento e encorajando ações com esse cunho, considerando inclusive 

parâmetros de inovação e criatividade, cujos papéis são importantes na aquisição e 

desenvolvimento do conhecimento. 

 

Figura 35: Esquema de correlação entre R26 e demais requisitos 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 37: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R26 

Correlação Significativa de R26 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,361 

R15 – Foco na confiabilidade de produtos e serviços 0,241 

R20 – Gestão de mudança 0,245 

R22 – Gestão do conhecimento 0,338 

R25 – Governança e compliance 0,296 

R27 – Liderança comprometida 0,275 

R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado 0,355 

R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos 0,238 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,333 

R39 – Proposição de valor baseado na inovação 0,499 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R27 – Liderança comprometida apresentou correlação significativa com 15 

outros itens, como pode ser observado na Figura 37. Sendo que, os requisitos R12, R24, R25, 

R26, R29, R30, R33, R34, R40 e R41 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca, 

o item R8, R11, R37 e R42, direta pouca e R35, direta moderada. Destaca-se também, no 

Quadro 38, os valores rô de Spearman dessas correlações significativas de R27. 
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Analisando essas correlações a luz da literatura estudada, pode-se perceber que 

corroboram com a visão de que a execução do plano estratégico em muitos casos tende ao 

insucesso nas companhias brasileiras devido a baixa participação ativa da liderança no processo 

de assegurar o desdobramento em ações (ANHOLON, SILVA e QUELHAS, 2017). Sendo que 

de acordo com Olivier (2015), para ajudar nessa concretização da estratégia, é fundamental 

além do apoio da liderança também os papéis e responsabilidades bem definidos em todo o 

plano estratégico, um efetivo gerenciamento de projetos, a integração entre estratégia com 

estrutura, processos, tecnologia, cultura e orçamento e a promoção de um ciclo contínuo de 

medição, avaliação, melhoria e aprendizado.  

Figura 36: Esquema de correlação entre R27 e demais requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 38: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R27 

Correlação Significativa de R27 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R8 – Definição de papéis e responsabilidade nos projetos 0,240 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 0,238 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,274 

R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,298 

R25 – Governança e compliance 0,339 

R26 – Inovação em equilibro com experiência existente na empresa 0,275 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,342 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,269 
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R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,301 

R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado 0,426 

R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos 0,545 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,247 

R40 – Redução de custo da operação 0,349 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,415 

R42 – Seleção dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,234 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R28 – Mapeamento e modelagem de processos apresentou correlação 

significativa com 24 outros itens, como pode ser observado na Figura 38. Sendo que, os 

requisitos R1, R4, R10, R17,  R18, R19, R20, R21, R24, R25, R29, R31, R32, R33, R34, R35, 

R37, R39 e R41 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca, o item R3, inversa 

pouca, R12, R23, direta pouca e R30 e R36, direta moderada. Destaca-se também, no Quadro 

39, os valores rô de Spearman dessas correlações significativas de R28. 

Pela análise das correlações a luz da literatura estudada, pode-se observar que reforçam 

o quadro de que compreender a situação atual na etapa da modelagem de processos aprimora a 

colaboração entre estruturas funcionais intraorganizacional e interorganizacional, fornecendo 

insumo para disseminação do conhecimento e fomentando a oportunidade para avaliar e 

melhorar processos continuamente (IHAHI et al., 2016). Sendo que, o mapeamento e 

modelagem privilegia a dimensão de atividade e informação, sendo um aprofundamento maior 

que organiza o fluxo estabelecido e fornece subsídios para a concentração de esforços em 

melhorias localizadas (PÁDUA et al., 2014).  

 

 

 

 

 Figura 37: Esquema de correlação entre R28 e demais requisitos  
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Fonte: Elaboração própria 

Quadro 39: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R28 

Correlação Significativa de R28 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R1 – Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos 0,246 

R3 – Análise do ambiente externo a organização nos aspectos: econômico, social e politico -0,235 

R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 0,350 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na 

companhia 0,325 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,249 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,404 

R18 – Gestão da qualidade 0,416 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,311 

R20 – Gestão de mudança 0,362 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,337 

R23 – Gestão do portfólio de projetos 0,242 

R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,280 

R25 – Governança e compliance 0,336 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,424 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,609 

R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 0,330 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 0,320 
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R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,353 

R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado 0,255 

R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos 0,362 

R36 – Processos padronizados e uniformes 0,523 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,363 

R39 – Proposição de valor baseado na inovação 0,255 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,320 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais apresentou 

correlação significativa com 27 outros itens, como pode ser observado na Figura 39. Sendo que, 

os R9, R10, R12, R13, R14, R15, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R25, R27, R28, R32, 

R33, R35, R37, R38 e R42 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca, o item R31, 

direta pouca e R30, R34, R40 e R41, direta moderada. Destaca-se também, no Quadro 40, os 

valores rô de Spearman dessas correlações significativas de R29. 

Analisando essas correlações a luz da literatura estudada, pode-se perceber que 

corroboram com a visão de Hadjinicolaou e Dumrak (2017) de que os principais benefícios da 

gestão do portfólio são: alinhamento às estratégias de negócios, melhoria na tomada de 

decisões, maximização do uso de recursos e gerenciamento de riscos organizacionais.  Para Xu 

et al. (2013), o sucesso do empreendimento demanda planejamento adequado e uma alocação 

de recursos assertiva, contribuindo para que a execução de fluxos do negócio atenda a anseios 

por uma melhor qualidade, porém com custos e tempos de execução reduzidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Esquema de correlação entre R29 e demais requisitos 



180 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 40: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R29 

Correlação Significativa de R29 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R9 – Engajamento dos colaboradores 0,300 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na 

companhia 0,279 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,393 

R13 – Foco em lucratividade 0,264 

R14 – Foco em produtividade 0,378 

R15 – Foco na confiabilidade de produtos e serviços 0,307 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,332 

R18 – Gestão da qualidade 0,412 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,365 

R20 – Gestão de mudança 0,288 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,272 

R22 – Gestão do conhecimento 0,313 

R23 – Gestão do portfólio de projetos 0,375 

R25 – Governança e compliance 0,266 
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R27 – Liderança comprometida 0,342 

R28 – Mapeamento e modelagem de processos 0,424 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,546 

R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 0,234 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 0,310 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,371 

R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado 0,552 

R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos 0,338 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,360 

R38 – Promoção do trabalho em equipe 0,338 

R40 – Redução de custo da operação 0,512 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,515 

R42 – Seleção dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,282 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R30 – Melhoria contínua dos processos apresentou correlação significativa 

com 26 outros itens, como pode ser observado na Figura 40. Sendo que, os R4, R6, R11, R17, 

R18, R19, R20, R21, R22, R24, R25, R27, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R40 e 

R41 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca, o item R7, direta pouca e R23, 

R28 e R29, direta moderada. Destaca-se também, no Quadro 41, os valores rô de Spearman 

dessas correlações significativas de R30. 

Pela análise das correlações a luz da literatura estudada, pode-se observar que reforçam 

o quadro de que a melhoria contínua dos processos de negócio necessita ter algumas etapas 

importantes: identificação do processo adequado para ser trabalhado, entendimento da situação 

atual, análise dos pontos fracos e impactos, proposição de melhoria através do redesenho do 

processo, implementação da transformação e dos instrumentos de controle e acompanhamento 

de desempenho (DUMAS et al., 2013). Para Siel (1991), a melhoria contínua dos produtos e 

serviços, superando as expectativas dos consumidores, permite a vantagem competitiva, sendo 

que, o uso da técnica de gestão de processos em projetos da organização permite o aumento do 

índice de sucesso, melhorando a satisfação dos clientes, a qualidade e desempenho dos 

produtos, aumentando a produtividade, reduzindo custos, elevando a receita e a participação de 

mercado. 

Figura 39: Esquema de correlação entre R30 e demais requisitos 
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Fonte: Elaboração própria 

Quadro 41: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R30 

Correlação Significativa de R30 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 0,343 

R6 – Coordenação e comunicação nos projetos 0,274 

R7 – Definição de papéis e responsabilidade nos processos 0,238 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 0,327 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,391 

R18 – Gestão da qualidade 0,427 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,453 

R20 – Gestão de mudança 0,391 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,391 

R22 – Gestão do conhecimento 0,414 

R23 – Gestão do portfólio de projetos 0,524 

R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,253 

R25 – Governança e compliance 0,344 

R27 – Liderança comprometida 0,269 

R28 – Mapeamento e modelagem de processos 0,609 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,546 
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R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 0,380 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 0,376 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,374 

R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado 0,342 

R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos 0,357 

R36 – Processos padronizados e uniformes 0,370 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,395 

R38 – Promoção do trabalho em equipe 0,444 

R40 – Redução de custo da operação 0,260 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,397 

Fonte: Elaboração própria 

O requisito R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos apresentou 

correlação significativa com 23 outros itens, como pode ser observado na Figura 41. Sendo que, 

os requisitos R1, R8, R10, R11, R12, R18, R19, R28, R30, R36, R40, R41 e R42 apresentaram 

uma relação com intensidade direta fraca, os itens R4 e R29, direta pouca, R17, R20, R21, R23, 

R25 e R33, direta moderada e R32, direta forte. Destaca-se também, no Quadro 42, os valores 

rô de Spearman dessas correlações significativas de R31. 

Pela análise das correlações a luz da literatura estudada, pode-se observar que reforçam 

o quadro sinalizado por Wysocki (2013), gerenciamento de projetos é um conjunto de 

ferramentas, modelos e processos desenhados para entender a situação organizacional, visão 

semelhante ao mapeamento de processos da gestão de processos que como sinalizado por 

(IHAHI et al., 2016) também tem essa finalidade. Too e Weaver (2014) complementam o 

cenário de projetos apontando como um dos fatores de eficácia em governança é na seleção de 

projetos alinhada à estratégia e Gomes e Romão (2016) apontam que na esperança de obter 

vantagens competitivas na dinâmica atual dos mercados, as organizações tendem a usar o 

gerenciamento de projetos, buscando um melhor uso e controle dos recursos e capacidades 

existentes e visando realizar mudanças e implementar novas práticas mais ajustadas à realidade 

através de investimentos significativos em tecnologia. Ademais, o resultado da empresa pode 

ser positivo com uma melhoria contínua dos produtos e serviços, superando as expectativas dos 

consumidores, permitindo com isso, aprimorar o potencial competitivo da empresa quando as 

técnicas de gestão de processos atuam nos processos das práticas de gerenciamento de projetos 

(SIEL, 1991).   
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Figura 40: Esquema de correlação entre R31 e demais requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 42: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R31 

Correlação Significativa de R31 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R1 – Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos 0,288 

R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 0,236 

R8 – Definição de papéis e responsabilidade nos projetos 0,335 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na 

companhia 0,445 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 0,499 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,441 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,592 

R18 – Gestão da qualidade 0,426 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,414 

R20 – Gestão de mudança 0,515 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,563 

R22 – Gestão do conhecimento 0,242 

R23 – Gestão do portfólio de projetos 0,548 

R25 – Governança e compliance 0,551 
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R28 – Mapeamento e modelagem de processos 0,330 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,234 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,380 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 0,769 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,550 

R36 – Processos padronizados e uniformes 0,408 

R40 – Redução de custo da operação 0,282 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,348 

R42 – Seleção dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,448 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos apresentou 

correlação significativa com 23 outros itens, como pode ser observado na Figura 42. Sendo que, 

os requisitos R1, R4, R7, R10, R11, R12, R18, R19, R20, R21, R23, R25, R28, R29, R30, R33, 

R35, R36 e R42 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca, os itens R22 e R37, 

direta pouca, R17, direta moderada e R31, direta forte. Destaca-se também, no Quadro 43, os 

valores rô de Spearman dessas correlações significativas de R32. 

Analisando essas correlações a luz da literatura estudada, pode-se perceber que 

corroboram com a visão de Paixão (2014) de que a metodologia estruturada e adequada para a 

implementação de iniciativas gestão de processos de negócio assim como a gestão de mudança, 

alinhamento entre estratégia e processos, medição de desempenho de processos (métricas) são 

alguns dos fatores críticos para o sucesso da gestão de processos. E, em termos de projetos 

alguns deles de acordo com Barreto (2015) são: equilíbrio de projetos no portfólio da equipe 

executora, gestão de mudança, papéis bem definidos, integração do projeto com os processos 

existentes e quantidade equilibrada de projetos no portfólio do cliente. 

 

 

 

 

Figura 41: Esquema de correlação entre R32 e demais requisitos 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 43: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R32 

Correlação Significativa de R32 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R1 – Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos 0,326 

R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 0,291 

R7 – Definição de papéis e responsabilidade nos processos 0,258 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na 

companhia 0,386 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 0,483 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,360 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,50 

R18 – Gestão da qualidade 0,322 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,361 

R20 – Gestão de mudança 0,352 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,386 

R22 – Gestão do conhecimento 0,238 

R23 – Gestão do portfólio de projetos 0,472 

R25 – Governança e compliance 0,386 

R28 – Mapeamento e modelagem de processos 0,320 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,310 
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R30 – Melhoria contínua dos processos 0,376 

R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 0,769 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,482 

R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos 0,255 

R36 – Processos padronizados e uniformes 0,411 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,248 

R42 – Seleção dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,303 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R33 – Processo formal de planejamento estratégico apresentou correlação 

significativa com 26 outros itens, como pode ser observado na Figura 43. Sendo que, os 

requisitos R4, R10, R11, R12, R18, R19, R21, R22, R23, R24, R27, R28, R29, R30, R32, R34, 

R35, R37, R40, R41 e R42 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca e os itens 

R17, R20, R25, R31 e R36, direta moderada. Destaca-se também, no Quadro 44, os valores rô 

de Spearman dessas correlações significativas de R33. 

Pela análise das correlações a luz da literatura estudada, pode-se observar que reforçam 

o quadro apontado por Abraham (2012) de que, o planejamento estratégico é o processo seguido 

por uma empresa coletivamente para elaborar a visão de onde ela deseja chegar e como irá 

alcançar esse seu objetivo e de acordo com Bright, Ahmad e Zahra (2017), o grau de 

planejamento formal referente à estratégia da organização pode variar de acordo com o setor 

industrial, idade do negócio, a receita anual e o número de empregados. Sendo que, para ter a 

transformação do plano estratégico em um elemento diário da gestão envolve um sistema 

dinâmico de comunicação, um desdobramento assertivo dos objetivos em todos os processos 

chaves, uma participação ativa e com engajamento dos colaboradores e um acompanhamento 

contínuo de desempenho (SUAREZ; CALVO-MORA; ROLDÁN, 2016). 

 Em termo de projeto, a gestão do portfólio visa garantir priorização da alocação dos 

recursos nos projetos, programas e operações, os alinhando aos objetivos estratégicos (PMI, 

2014), sendo que os projetos só podem ser considerados bem-sucedidos até e ao menos que 

consiga alinhar-se com seus objetivos estratégicos (AWWAL, 2014). Já para processos, 

segundo Nielsen-Englyst (2003), a formulação estratégica é parte da gestão de processos, 

mecanismo contínuo de aprimoramento que engloba aprendizado, revisão, alinhamento e 

redirecionamento, oportunidade para que haja uma convergência entre a estratégia pretendida 
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com a vigente. E, por fim, cabe ao líder, atuar em processos descontrolados solucionando o 

problema e descobrindo como aprimorá-lo, já que a melhoria de processos favorece níveis mais 

elevados de qualidade, produtividade, lucratividade (BECKER; GLASCOFF, 2014).  

 

 Figura 42: Esquema de correlação entre R33 e demais requisitos 

 

 Fonte: Elaboração própria  

 

Quadro 44: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R33 

Correlação Significativa de R33 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 0,275 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na 

companhia 0,399 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 0,267 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,326 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,546 

R18 – Gestão da qualidade 0,379 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,488 

R20 – Gestão de mudança 0,516 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,415 
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R22 – Gestão do conhecimento 0,418 

R23 – Gestão do portfólio de projetos 0,406 

R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,367 

R25 – Governança e compliance 0,637 

R27 – Liderança comprometida 0,301 

R28 – Mapeamento e modelagem de processos 0,353 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,371 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,374 

R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 0,550 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 0,482 

R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado 0,256 

R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos 0,264 

R36 – Processos padronizados e uniformes 0,510 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,260 

R40 – Redução de custo da operação 0,298 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,401 

R42 – Seleção dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,368 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado 

apresentou correlação significativa com 21 outros itens, como pode ser observado na Figura 44. 

Sendo que, os requisitos R9, R10, R12, R15, R18, R19, R20, R22, R25, R26, R27, R28, R30, 

R33, R35, R37, R38, R39, R40 e R41 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca 

e o item R29, direta moderada. Destaca-se também, no Quadro 45, os valores rô de Spearman 

dessas correlações significativas de R34. 

Analisando essas correlações a luz da literatura estudada, pode-se perceber que 

corroboram com a visão sinalizada por Wang e Wang (2006) de que é necessário adequar a 

organização, orquestrando flexibilidade através da gestão de processos devido à 

imprevisibilidade de um cenário complexo e dinâmico, sendo preciso perceber as interações e 

relações do ambiente com as atividades corporativas, mediante a uma contínua consciência do 

meio, para ser possível tomar decisões em tempo real, fato subsidiado pela transposição do foco 

apenas na visão do processo para uma direcionada ao negócio, o que oferece agilidade e 

adaptabilidade. Sendo que, para Vallejo, Romero e Molina (2012) as mudanças requeridas pela 

complexidade dos meios globais corporativos demandam um sistema orientado a integração, 
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propiciando um melhor desempenho de negócio, com meios de gerir, coordenar e integrar os 

processos, maior flexibilidade, aumento na colaboração, disseminação de conhecimento e 

suporte a tomada de decisão. 

 

Figura 43: Esquema de correlação entre R34 e demais requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 

Quadro 45: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R34 

Correlação Significativa de R34 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R9 – Engajamento dos colaboradores 0,347 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na 

companhia 0,264 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,481 

R15 – Foco na confiabilidade de produtos e serviços 0,462 

R18 – Gestão da qualidade 0,289 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,278 

R20 – Gestão de mudança 0,356 

R22 – Gestão do conhecimento 0,340 

R25 – Governança e compliance 0,319 

R26 – Inovação em equilibro com experiência existente na empresa 0,355 

R27 – Liderança comprometida 0,426 

R28 – Mapeamento e modelagem de processos 0,255 
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R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,552 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,342 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,256 

R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos 0,368 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,312 

R38 – Promoção do trabalho em equipe 0,291 

R39 – Proposição de valor baseado na inovação 0,403 

R40 – Redução de custo da operação 0,385 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,467 

Fonte: Elaboração própria 

O requisito R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos apresentou 

correlação significativa com 22 outros itens, como pode ser observado na Figura 45. Sendo que, 

os requisitos R10, R11, R12, R18, R20, R22, R24, R28, R29, R30, R32, R33, R34, R36, R37, 

R39 e R42 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca, os itens R1, R17, R25 e 

R26, direta pouca e R27, direta moderada. Destaca-se também, no Quadro 46, os valores rô de 

Spearman dessas correlações significativas de R35. 

Pela análise das correlações a luz da literatura estudada, pode-se observar que reforçam 

o quadro apontado por Brocke e Rosemann (2010) de que a gestão de processo de negócios 

necessidade de alinhamento estratégico, governança, métodos, tecnologia da informação, 

pessoas e cultura, fato também reforçado por Molina, Garza e Jiménez (2005), de que a 

implementação da gestão de processos demanda componentes de definição estratégica (visão 

competitiva, cadeia de suprimento e operação) com desenho e redesenho de processos, 

simulação de modelo para suporte a decisão e avaliação de desempenho. Ademais, Suarez, 

Calvo-mora e Roldán (2016) também sinalizam que a transformação do plano estratégico 

necessita de um desdobramento assertivo dos objetivos em todos os processos chaves, uma 

participação ativa e com engajamento dos colaboradores e um acompanhamento contínuo de 

desempenho. 

 

 

 

 

 

Figura 44: Esquema de correlação entre R35 e demais requisitos 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 46: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R35 

Correlação Significativa de R35 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R1 – Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos 0,239 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na 

companhia 0,308 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 0,281 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,255 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,247 

R18 – Gestão da qualidade 0,256 

R20 – Gestão de mudança 0,328 

R22 – Gestão do conhecimento 0,274 

R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,395 

R25 – Governança e compliance 0,244 

R26 – Inovação em equilibro com experiência existente na empresa 0,238 

R27 – Liderança comprometida 0,545 

R28 – Mapeamento e modelagem de processos 0,362 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,338 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,357 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 0,255 
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R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,264 

R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado 0,368 

R36 – Processos padronizados e uniformes 0,333 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,304 

R39 – Proposição de valor baseado na inovação 0,272 

R42 – Seleção dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,301 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R36 – Processos padronizados e uniformes apresentou correlação 

significativa com 23 outros itens, como pode ser observado na Figura 46. Sendo que, os 

requisitos R1, R2, R4, R7, R8, R10, R11, R17, R18, R20, R21, R22, R23, R25, R30, R31, R32, 

R35, R37 e R41 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca e os itens R19, R28 e 

R33, direta moderada. Destaca-se também, no Quadro 47, os valores rô de Spearman dessas 

correlações significativas de R36. 

Pela análise das correlações a luz da literatura estudada, pode-se observar que reforçam 

o quadro de que para ser competitivo é importante dar significado aos processos por meio de 

uniformização e padronização no modo de especificá-los, com uma transformação pertinente 

ao meio e com a criação de modelos automatizados (KIM; SUH, 2011). Paim et al. (2009) 

reforça que os benefícios esperados com a gestão de processos são: a uniformidade de 

entendimento sobre o trabalho, a melhoria no fluxo de informação, padronização de processos, 

aprimoramento na gestão organizacional, aumento da compreensão teórica e prática, redução 

tempos e custos, aumento da satisfação dos clientes e redução de defeitos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Esquema de correlação entre R36 e demais requisitos 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 47: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R36 

Correlação Significativa de R36 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R1 – Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos 0,324 

R2 – Análise da concorrência 0,253 

R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 0,387 

R7 – Definição de papéis e responsabilidade nos processos 0,306 

R8 – Definição de papéis e responsabilidade nos projetos 0,295 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na 

companhia 0,373 

R11 – Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 0,259 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,427 

R18 – Gestão da qualidade 0,435 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,547 

R20 – Gestão de mudança 0,413 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,368 

R22 – Gestão do conhecimento 0,343 

R23 – Gestão do portfólio de projetos 0,271 

R25 – Governança e compliance 0,452 
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R28 – Mapeamento e modelagem de processos 0,523 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,370 

R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 0,408 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 0,411 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,510 

R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos 0,333 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,482 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,439 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 

apresentou correlação significativa com 30 outros itens, como pode ser observado na Figura 47. 

Sendo que, os R1, R5, R10, R12, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R28, 

R29, R30, R33, R34, R35, R36, R39, R40, R41 e R42 apresentaram uma relação com 

intensidade direta fraca, os itens R27 e R32, direta pouca e R4, R9 e R38, direta moderada. 

Destaca-se também, no Quadro 48, os valores rô de Spearman dessas correlações significativas 

de R37. 

Analisando essas correlações a luz da literatura estudada, pode-se perceber que 

corroboram com a visão de Parnaby e Towill (2009) de que abordagem sistêmica facilita a 

gestão e os processos de mudança, promovendo a integração de cima para baixo do negócio 

sendo o caminho chave para avanço competitivo. Ressaltam que, para ter o máximo de potencial 

no desempenho, além de conhecer como a empresa, fato que pode ser realizado através de uma 

cadeia de valor estruturada (ARMISTEAD; PRITCHARD; MACHIN, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Esquema de correlação entre R37 e demais requisitos 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 48: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R37 

Correlação Significativa de R37 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R1 – Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos 0,365 

R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 0,679 

R5 – Comunicação da visão estratégica 0,285 

R9 – Engajamento dos colaboradores 0,531 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na 

companhia 0,377 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,415 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,375 

R18 – Gestão da qualidade 0,481 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,354 

R20 – Gestão de mudança 0,408 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,303 

R22 – Gestão do conhecimento 0,402 

R23 – Gestão do portfólio de projetos 0,257 
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R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,303 

R25 – Governança e compliance 0,341 

R26 – Inovação em equilibro com experiência existente na empresa 0,333 

R27 – Liderança comprometida 0,247 

R28 – Mapeamento e modelagem de processos 0,363 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,360 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,395 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 0,248 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,260 

R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado 0,312 

R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos 0,304 

R36 – Processos padronizados e uniformes 0,482 

R38 – Promoção do trabalho em equipe 0,531 

R39 – Proposição de valor baseado na inovação 0,335 

R40 – Redução de custo da operação 0,312 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,429 

R42 – Seleção dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,424 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R38 – Promoção do trabalho em equipe apresentou correlação significativa 

com 16 outros itens, como pode ser observado na Figura 48. Sendo que, os R4, R6, R9, R15, 

R18, R19, R21, R22, R23, R29, R30, R34, R40 e R41 apresentaram uma relação com 

intensidade direta fraca, o item R17, direta pouca e R37, direta moderada. Destaca-se também, 

no Quadro 49, os valores rô de Spearman dessas correlações significativas de R38. 

Pela análise das correlações a luz da literatura estudada, pode-se observar que reforçam 

o quadro de que o conceito de gestão de processo é  “abordagem sistêmica para projetar e 

melhorar continuamente os processos organizacionais, por pessoas potencializadas e trabalho 

em equipe, combinando capacidades tecnológicas e emergentes, visando entregar valor ao 

usuário” (NARA et al., 2014). Sendo então necessário, uma demanda por mudança 

organizacional, comprometimento de gestão, entendimento sobre processos, treinamento e 

educação, trabalho em equipe, cooperação dos funcionários, suporte da tecnologia da 

informação e orientação para resultados (HERZOG; POLAJNAR; TONCHIA, 2007). 
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Figura 47: Esquema de correlação entre R38 e demais requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 49: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R38 

Correlação Significativa de R38 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R4 – Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 0,392 

R6 – Coordenação e comunicação nos projetos 0,378 

R9 – Engajamento dos colaboradores 0,444 

R15 – Foco na confiabilidade de produtos e serviços 0,263 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,249 

R18 – Gestão da qualidade 0,259 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,469 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,326 

R22 – Gestão do conhecimento 0,450 

R23 – Gestão do portfólio de projetos 0,271 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,338 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,444 

R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado 0,291 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,531 

R40 – Redução de custo da operação 0,336 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,395 

Fonte: Elaboração própria 
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O requisito R39 – Proposição de valor baseado na inovação apresentou correlação 

significativa com 10 outros itens, como pode ser observado na Figura 49. Sendo que, os 

requisitos R12, R15, R26, R28, R34, R35, R37, R40 e R41 apresentaram uma relação com 

intensidade direta fraca e o item R22, direta pouca. Destaca-se também, no Quadro 50, os 

valores rô de Spearman dessas correlações significativas de R39. 

Analisando essas correlações a luz da literatura estudada, pode-se perceber que 

corroboram com a visão de Kim e Mauborgne (2005) de que a criação de valor é por meio da 

inovação, alinhando estratégia baseada ao mesmo tempo em diferenciação e liderança em custo 

e a de Brown e Eisenhardt (1998) de que o equilíbrio entre as inovações e a experiência do 

passado são uma das formas para se ter um diferencial competitivo. Além disso, balancear o 

foco tradicional de qualidade, entrega e inovação com parâmetros de sustentabilidade também 

são importantes para ter vantagem competitiva (LONGONI; CAGLIANO, 2015), assim como, 

obter informações a partir da análise de dados, de modo a proporcionar uma melhor gestão do 

conhecimento dentro da organização, aumentando valor, melhores previsões e melhor 

capacidade de adaptação a mudanças, sendo imperativo ter proatividade, inovação, agilidade e 

escalabilidade (SMEDA, 2017). 

 

Figura 48: Esquema de correlação entre R39 e demais requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 50: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R39 

Correlação Significativa de R39 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,258 

R15 – Foco na confiabilidade de produtos e serviços 0,255 

R22 – Gestão do conhecimento 0,246 

R26 – Inovação em equilibro com experiência existente na empresa 0,499 

R28 – Mapeamento e modelagem de processos 0,255 

R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado 0,403 

R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos 0,272 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,335 

R40 – Redução de custo da operação 0,272 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,299 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R40 – Redução de custo da operação apresentou correlação significativa 

com 22 outros itens, como pode ser observado na Figura 50. Sendo que, os requisitos R8, R10, 

R12, R13, R17, R18, R19, R21, R22, R23, R25, R27, R30, R31, R33, R34, R37, R38, R39 e 

R42 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca e os itens R29 e R41, direta 

moderada. Destaca-se também, no Quadro 51, os valores rô de Spearman dessas correlações 

significativas de R40. 

Pela análise das correlações a luz da literatura estudada, pode-se observar que reforçam 

o quadro sinalizado por Meidan et al. (2017) que a gestão de processos pode ajudar a 

organização a alcançar seus objetivos organizacionais contribuindo para melhoria contínua, 

aumento de produtividade e competitividade, redução de custo e maximização da qualidade. 

Ademais que, uma gestão efetiva do tempo ao gerenciar os processos reduz custos e aumenta a 

lucratividade (CHEIKHROUNHOU et al., 2015). Em termos de projeto, monitorar o seu 

desempenho sob a ótica de prazo, custo, qualidade, escopo é fundamental para o seu sucesso, 

assim como, alinhar os seus objetivos a estratégia organizacional (AWWAL, 2014). 
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Figura 49: Esquema de correlação entre R40 e demais requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 51: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R40 

Correlação Significativa de R40 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R8 – Definição de papéis e responsabilidade nos projetos 0,294 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes 

na companhia 0,265 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,380 

R13 – Foco em lucratividade 0,327 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,346 

R18 – Gestão da qualidade 0,293 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,459 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,323 

R22 – Gestão do conhecimento 0,300 

R23 – Gestão do portfólio de projetos 0,333 

R25 – Governança e compliance 0,357 

R27 – Liderança comprometida 0,349 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,512 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,260 

R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 0,282 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,298 
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R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado 0,385 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,312 

R38 – Promoção do trabalho em equipe 0,336 

R39 – Proposição de valor baseado na inovação 0,272 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,713 

R42 – Seleção dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,388 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R41 – Redução de tempos de execução de processos apresentou correlação 

significativa com 28 outros itens, como pode ser observado na Figura 51. Sendo que, os R1, 

R8, R9, R10, R12, R15, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R25, R27, R28, R30, R31, R33, 

R34, R36, R37, R38, R39 e R42 apresentaram uma relação com intensidade direta fraca, o item 

R7, direta pouca e R29 e R40, direta moderada. Destaca-se também, no Quadro 52, os valores 

rô de Spearman dessas correlações significativas de R41.  

Analisando essas correlações a luz da literatura estudada, pode-se perceber que 

corroboram com a visão de que a gestão de processo beneficia a organização trazendo 

uniformidade de entendimento sobre o trabalho, melhorando o fluxo de informação, 

padronizando os processos, aprimorando a gestão organizacional, aumentando da compreensão 

teórica e prática, reduzindo tempos e custos, aumentando da satisfação dos clientes e reduzindo 

os defeitos de produtos e serviços (PAIM et al., 2009). Sendo que, Paixão (2014) destaca como 

fatores críticos para o sucesso da implementação da gestão de processos, o apoio da alta da 

gestão, a gestão da mudança, medição de desempenho de processos, alinhamento entre 

estratégia e processos e metodologia estruturada e adequada para a implementação de 

iniciativas gestão de processos de negócio.  
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Figura 50: Esquema de correlação entre R41 e demais requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 52: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R41 

Correlação Significativa de R41 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R1 – Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos 0,268 

R7 – Definição de papéis e responsabilidade nos processos 0,240 

R8 – Definição de papéis e responsabilidade nos projetos 0,375 

R9 – Engajamento dos colaboradores 0,331 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na 

companhia 0,377 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,459 

R15 – Foco na confiabilidade de produtos e serviços 0,307 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,403 

R18 – Gestão da qualidade 0,403 

R19 – Gestão de dados e de informação 0,447 

R20 – Gestão de mudança 0,329 



204 

 

 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,324 

R22 – Gestão do conhecimento 0,397 

R23 – Gestão do portfólio de projetos 0,353 

R25 – Governança e compliance 0,442 

R27 – Liderança comprometida 0,415 

R28 – Mapeamento e modelagem de processos 0,320 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,515 

R30 – Melhoria contínua dos processos 0,397 

R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 0,348 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,401 

R34 – Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado 0,467 

R36 – Processos padronizados e uniformes 0,439 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,429 

R38 – Promoção do trabalho em equipe 0,395 

R39 – Proposição de valor baseado na inovação 0,299 

R40 – Redução de custo da operação 0,713 

R42 – Seleção dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,407 

Fonte: Elaboração própria 

 

O requisito R42 – Seleção dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos apresentou 

correlação significativa com 18 outros itens, como pode ser observado na Figura 52. Sendo que, 

os R10, R12, R17, R21, R22, R23, R25, R29, R31, R32, R33, R35, R37, R40 e R41 

apresentaram uma relação com intensidade direta fraca, os itens R20 e R27, direta pouca e R24, 

direta moderada. Destaca-se também, no Quadro 53, os valores rô de Spearman dessas 

correlações significativas de R42. 

Pela análise das correlações a luz da literatura estudada, pode-se observar que reforçam 

o quadro sinalizado por Too e Weaver (2014) de que a seleção dos projetos deve estar de acordo 

com a estratégia da empresa, sendo que, 𝐃𝐨𝐛𝐫𝐨𝐯𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢𝐢𝐞𝐧�̇� e 𝐓𝐚𝐦𝐨𝐬𝐢�̅�𝐧𝐢𝐞𝐧�̇� (2016) ainda 

reforçam a necessidade da inclusão de práticas de sustentabilidade na seleção do portfólio de 

projetos e na alocação de investimento, ou seja, além apenas do retorno financeiro, critérios de 

responsabilidade social e de meio ambiente devem ser adicionados, permitindo assim, projetos 

que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável das organizações e, assim, aumentar 

sua vantagem competitiva. 
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 Figura 51: Esquema de correlação entre R42 e demais requisitos  

 

Fonte: Elaboração própria 

Quadro 53: Valores rô de Spearman da correlação significativa de R42 

Correlação Significativa de R42 

Requisito Correlacionado rô de Spearman 

R10 – Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na 

companhia 0,323 

R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 0,384 

R17 – Gerenciamento de riscos organizacionais 0,279 

R20 – Gestão de mudança 0,234 

R21 – Gestão de tempo dos projetos 0,303 

R22 – Gestão do conhecimento 0,275 

R23 – Gestão do portfólio de projetos 0,448 

R24 – Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 0,505 

R25 – Governança e compliance 0,467 

R27 – Liderança comprometida 0,234 

R29 – Maximização do uso dos recursos organizacionais 0,282 

R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 0,448 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos 0,303 

R33 – Processo formal de planejamento estratégico 0,368 

R35 – Processos orientados pelos objetivos estratégicos 0,301 

R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização 0,424 

R40 – Redução de custo da operação 0,388 

R41 – Redução de tempos de execução de processos 0,407 

Fonte: Elaboração própria 
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Em resumo, pode-se perceber pelo Gráfico 54 que, o único requisito que não apresentou 

nenhuma correlação significativa com os demais foi o R16 – Foco no cliente. Por outro lado, 

os requisitos, R12 – Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais, R21 – Gestão de 

tempo dos projetos e R37 – Promoção de uma visão integrada e holística da organização, 

apresentaram a maior quantidade de correlações significativas, cada um teve 30. Nota-se 

também que, a maioria das correlações são direta fraca, o R17 – Gerenciamento de riscos 

organizacionais é o com a maior quantidade de correlações moderadas (9 no total), apenas os 

requisitos R3 – Análise do ambiente externo a organização nos aspectos: econômico, social e 

político e R28 – Mapeamento e modelagem de processos possuem correlação inversa pouca e, 

por fim, apenas os requisitos R31 – Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos e 

R32 – Metodologia estruturada de gestão de processos possuem correlação direta forte. 

 

Gráfico 54: Quantidade de correlações significativas por requisito 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Vale ressaltar, portanto que, com exceção do R16 todos os demais requisitos analisados 

e identificados na literatura como elementos ligados a pelo menos um dos temas do estudo, 

estratégia competitiva, processos e projetos, apresentaram alguma correlação significativa com 

outros requisitos, mostrando assim, a partir da percepção do grupo estudado a existência de 
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inter-relação entre essas temáticas, estratégia competitiva, gestão de processos e gerenciamento 

de projetos. 

 

 

4.3. ANÁLISE DOS REQUISITOS PRODUZIDOS PELOS RESPONDENTES 

 

Para identificar no levantamento com especialistas de mercado mais algum requisito de 

gerenciamento de projetos e da gestão de processos como forma de implementação da estratégia 

competitiva por, a última pergunta foi construída no formato aberto para coletar tal visão. 

A primeira etapa foi verificar aquelas respostas que não tinham nenhuma informação 

importante, apenas algum tipo de registro para conseguir concluir a pesquisa, uma vez que essa 

pergunta era obrigatória. Diante disso, como pode ser observado no Apêndice D – Análise para 

inclusão da resposta no estudo, dos 71, 17 respostas foram eliminadas, representando 24%.  

Com isso, como pode ser visto no Apêndice E – Análise das respostas abertas, as 54 

respostas foram comparadas aos 42 requisitos do estudo, uma forma de identificação se havia 

sinergia da descrição do respondente e o que já havia sido encontrado na literatura. Ademais 

também foram criadas duas categorias, novos requisitos e outros requisitos. O primeiro grupo 

é para respostas que não se enquadraram em nenhum dos 42 requisitos e o outro é para aquelas 

que além de encaixarem em algum requisito da pesquisa também apresentaram outros 

elementos.  

Desse modo, pela análise do Gráfico 55 percebe-se que 22 respostas estão no grupo 

novo requisito, 7 no grupo outro requisito e 21 requisitos da pesquisa não tiveram associação 

com nenhuma resposta. Sendo que, o maior enquadramento, 8 resposta, foi no item R16 – Foco 

no cliente, corroborando com a visão previamente identificada de primeira posição do 

ordenamento pelas relevâncias do item 4.2.2. Figura 10 de como esse requisito é vitável para a 

implementação de uma estratégia competitiva. Vale destacar também, os outros 20 requisitos 

que se enquadrarem em pelo menos uma resposta, são eles: R1, R2, R3, R5, R6, R8, R9, R14, 

R19, R22, R25, R27, R28, R31, R33, R34, R37, R38, R39 e R41. 

 

Gráfico 55: Classificação das respostas da pergunta aberta nos requisitos 
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Fonte: Elaboração própria 

 

O próximo passo foi constatar os novos requisitos nas 29 respostas dos grupos, novo 

requisito e outro requisito, como pode ser observado no Apêndice F – Novos requisitos das 

perguntas abertas. O resultado foi a identificação de 12 itens, são eles: NR1 -Gestão 

descentralizada com redução de burocracia nos processos, NR2 - Seleção efetiva de 

colaboradores, NR3 - Valorização e retenção de colaboradores, NR4 - Estruturação de métodos 

de gestão, NR5 - Investimento em tecnologia, NR6 - Estrutura organizacional, NR7 - 

Planejamento e foco do negócio, NR8 - Alinhamento entre necessidades dos stakeholders e 

objetivos estratégicos, NR9 - Gestão Financeira, NR10 - Alinhamento de estratégia, projetos, 

processos e tecnologia, NR11 - Avaliação de maturidade de projetos e processos e NR12 - 

Desdobramento de objetivos estratégicos em metas individuais.  

O Gráfico 56 mostra que o maior novo requisito foi o NR3 com 8 respostas, seguido do 

NR5 com 6, depois um empate do NR4 e NR7 com 4, seguido de outro empate com 2 respostas 

cada para NR1 e NR2 e todos os demais, NR6, NR8, NR9, NR10, NR11 e NR12, tiveram 

apenas 1 resposta em cada. Destacando que, uma resposta pode ter sido enquadrada em mais 

um novo requisito. 
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Gráfico 56: Quantidade de respostas nos novos requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 

Na descrição da pergunta aberta, alguns respondentes demonstraram preocupação com 

o colaborador, citando como relevante: o processo de seleção e retenção de talentos, o 

desenvolvimento dos recursos através de treinamentos e mentorias, o estabelecimento de 

políticas de meritocracia, o incentivo motivacional por meio de uma cultura organizacional com 

esse propósito e a aplicação de treinamentos voltados aos projetos e processos da companhia e 

alinhamento entre esses dois pilares ao de pessoas.  

Desse modo, pode ser observado o acréscimo de três novos itens ligados a 

colaboradores, NR2 - Seleção efetiva de colaboradores, NR3 - Valorização e retenção de 

colaboradores e NR12 - Desdobramento de objetivos estratégicos em metas individuais, esse 

fato também está em sintonia com o ordenamento pelas relevâncias do item 4.2.2. Figura 10, 

uma vez que o F9 - Engajamento dos colaboradores foi a segunda posição. Desse modo, para 

motivar os funcionários, a empresa tem um papel importante que se inicia na seleção de 

profissionais alinhados aos seus objetivos e valores e depois cabe a ela promover práticas de 
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valorização e retenção atreladas ao desempenho individual, por exemplo, reconhecimento por 

mérito e investimento constante no aperfeiçoamento dos colaboradores. 

Em termos de processos, foi apresentada uma visão sobre a forma de governança deles, 

que essa seja orientada aos processos, com redução de burocracia e até com um viés de 

descentralização. Ademais, também foi citada a necessidade de ter uma estruturação de um 

escritório de processos e de um acompanhamento da maturidade deles para direcionar as ações 

dentro da companhia, assim como, modelos quantitativos, visando à melhoria contínua em 

sinergia com o conhecimento pleno do negócio e de sua operação. Além disso, também 

sinalizaram a necessidade de ter um mapeamento e documentação, aproveitando esses registros 

e também as lições aprendidas em projetos e processos. Perante isso, foram criados os novos 

requistos: NR1 - Gestão descentralizada com redução de burocracia nos processos, NR4 - 

Estruturação de métodos de gestão e NR11 - Avaliação de maturidade de projetos e processos.  

Sobre a organização, os respondentes mencionaram como essencial: o alinhamento das 

necessidades da companhia à uma visão de futuro, do entendimento das partes interessadas, de 

uma gestão financeira adequada, de uma visão de como a empresa está estruturada, o 

direcionamento e foco nas ações corporativas estratégicas e os seus desdobramento em projetos 

e processos. Diante desse quadro, foram estruturados os novos requisitos: NR6 - Estrutura 

organizacional, NR7 - Planejamento e foco do negócio, NR8 - Alinhamento entre necessidades 

dos stakeholders e objetivos estratégicos e NR9 - Gestão Financeira. 

Por fim, em consonância com os avanços tecnológicos dos últimos tempos, alguns 

respondentes apontaram a tecnologia como um meio relevante para a implementação de 

estratégia competitiva bem sucedida e até mesmo apontaram a integração de projetos, 

processos, tecnologia e estratégia. Fato que, fomentou a inclusão dos novos requisitos, NR5 - 

Investimento em tecnologia e NR10 - Alinhamento de estratégia, projetos, processos e 

tecnologia. 

Conclui-se então que, essa pergunta aberta cumpriu o seu propósito de agregar mais 

informação a pesquisa, assim como, ratificar que os requisitos já encontrados na literatura são 

realmente importantes, já que alguns deles foram novamente mencionados pelos respondentes. 

 

4.4. CONSOLIDAÇÃO DA ANÁLISE  
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Pode-se perceber que além dos três elementos foco do estudo, estratégia, processos e 

projetos, outro tema se destacou nessa análise, o de pessoas. Essa visão ficou evidente na 

percepção do grupo pela classificação ordenada da relevância e também pelos novos requisitos 

identificados. Sendo que, as pessoas podem estar na figura do cliente ou da força de trabalho, 

nas funções de liderança e de liderado.  

Ou seja, pelo resultado da análise do cenário pesquisado ademais desses pilares de 

estratégia, processos e projetos, as pessoas ganharam destaque como item relevante para a 

implementação estratégica, logo precisam ser incluídas como uma das bases para a vantagem 

competitiva, o que pode ser observado na Figura 53, que mostra a modificação no pilar original 

da pesquisa. 

Figura 52: Modificação nos pilares originais da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria 

Somando o cenário estudado na literatura com a percepção do grupo da pesquisa, 

observa-se que implementar uma estratégia competitiva bem sucedida demanda um esforço 

significativo da organização, uma vez que o seu sucesso é composto por um conjunto diverso 
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de fatores, como pôde ser verificado durante a análise da pesquisa. Diante disso, recomenda-se 

que as organizações adotem as seguintes orientações: 

 

a) Elabore a estratégia organizacional focada no seu cliente 

 

Direcionar o foco da organização para ser mais assertivo é imprescindível em um quadro 

cada vez mais acirrado de competição e como pôde ser observado na pesquisa, esse foco deve 

ser o cliente. Com isso, é demandado em primeiro lugar, a identificação do público alvo da 

companhia, para assim, ser analisado e compreendido o perfil desse grupo. E, com base nesse 

insumo, promover a criação de soluções que gerem valor para esses consumidores.  

Além disso, para ter uma resposta mais satisfatória no plano estratégico entender o que 

o mercado está oferecendo para esse público e como está sendo a aceitação também é 

importante. Então, a análise da concorrência se faz pela ótica do que o cliente está buscando 

nas outras empresas. Ademais é necessário, ter uma visão do ambiente empresarial tanto 

externo quanto interno para verificar se todos os planos idealizados poderão ser viabilizados.  

Diante do conhecimento do que o cliente deseja, de como a concorrência está o 

atendendo e como o ambiente tende a responder as ações da organização, o plano estratégico 

deve ser elaborado e posteriormente, desdobrado em todos os níveis da empresa.  

 

b) Mantenha um quadro assertivo e engajado de colaboradores 

 

Para concretizar o plano estratégico, elaborado com foco no cliente, é essencial que o 

quadro de funcionários esteja aderente aos objetivos da empresa, com colaboradores 

comprometidos e motivados em prol do sucesso corporativo. Fato esse que, demanda seleções 

assertivas de cargos de liderança e de liderados, políticas de remuneração e de performance 

alinhadas com o mercado, ações para valorização do funcionário e outras boas práticas de 

gestão de pessoas. Além disso, o grupo deve ser orientado e comunicado da estratégia da 

organização para que suas funções estejam alinhadas com as necessidades da companhia.  

 

c) Monitore o desempenho dos seus objetivos estratégicos 
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Para antecipar qualquer eventual desvio no caminho estabelecido pela organização, os 

objetivos estratégicos devem ser acompanhados pelos indicadores de desempenho, que ao 

monitorar a companhia, possibilitam ajustes de forma proativa e antecipada pelas análises de 

tendência do comportamento da série histórica dos resultados.  

Para isso ser possível, é fundamental que a estratégia tenha sido desdobrada nos 

processos e projetos da companhia. Sendo que, os processos devem garantir entregas dentro das 

suas especificações e também ter flexibilidade para atender as necessidades de mercado. Já os 

projetos, precisam ser selecionados para assegurar resultados alinhados ao direcionamento da 

empresa e não somente a oportunidades pontuais que por ventura possam surgir.  

 

d) Integre o sistema de gestão da companhia por meio da sua estratégia 

 

Como pôde ser observado na pesquisa, todos os requisitos levantados na literatura foram 

considerados como fatores críticos de sucesso e ademais outros ainda foram incluídos pelo 

grupo. Esse fato corrobora para mostrar que para ser bem sucedida em termos competitivos, a 

organização deve funcionar como um sistema integrado e coeso, com o desdobramento do 

direcionamento da companhia sendo feito pelo alinhamento das práticas de gestão aos objetivos 

estratégicos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A questão norteadora do trabalho “Como a implementação da estratégia competitiva 

pode ser facilitada e bem sucedida através da aplicação do gerenciamento de projetos e da 

gestão de processos?” foi respondida através da concretização do objetivo geral do projeto de 

propor requisitos do gerenciamento de projetos e da gestão de processos como forma de 

implementação da estratégia competitiva por meio da análise da literatura e pelo levantamento 

com especialistas de mercado. 

Para isso, foi necessário aprofundamento dos temas centrais do estudo na revisão 

bibliográfica, que contou com uma pesquisa bibliométrica para identificação das fontes mais 

assertivas. Permitindo assim, a identificação de 42 requisitos originados na literatura sobre 

estratégia competitiva, gestão de processos e gerenciamento de projetos. Fato que, cumpriu 

parcialmente com o objetivo geral do estudo.  

Desse modo, para completar essa necessidade em torno do objetivo geral foi construído 

um instrumento de coleta de dados contendo esses 42 requisitos, adicionando questionamentos 

para levantamento de perfil da amostra e uma pergunta aberta para identificação de outros 

requisitos pela ótica dos especialistas de mercado. 

Gerando assim como resultado, o complemento do objetivo geral, de proposição de 

requisitos no gerenciamento de projetos e na gestão de processos como forma de 

implementação da estratégia competitiva. Com a adição de 12 requisitos extraídos das respostas 

dos profissionais estudados: NR1 - Gestão descentralizada com redução de burocracia nos 

processos, NR2 - Seleção efetiva de colaboradores, NR3 - Valorização e retenção de 

colaboradores, NR4 - Estruturação de métodos de gestão, NR5 - Investimento em tecnologia, 

NR6 - Estrutura organizacional, NR7 - Planejamento e foco do negócio, NR8 - Alinhamento 

entre necessidades dos stakeholders e objetivos estratégicos, NR9 - Gestão Financeira, NR10 - 

Alinhamento de estratégia, projetos, processos e tecnologia, NR11 - Avaliação de maturidade 

de projetos e processos e NR12 - Desdobramento de objetivos estratégicos em metas 

individuais.  

Vale destacar que, o questionário foi submetido para apreciação de especialistas em sua 

elaboração e somente após o de acordo deles, esse instrumento de coleta de dados foi 

disponibilizado em grupos do LinkedIn com sinergias com os temas e também foi enviado para 

uma base de quatrocentos especialistas em projetos e processos.  
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Em relação aos objetivos específicos, as análises das respostas apresentadas no capítulo 

4 corroboram para considerá-los também conquistados. Por meio da análise da frequência das 

respostas, para cada um dos 42 requisitos levantados na literatura foi  identificado o seu nível 

de relevância e esse foi comparado à literatura estudada ao se elaborar as explicações inerentes 

à pesquisa, fundamentando assim, a confirmação que todos foram considerados como fatores 

críticos de sucesso. Além disso, através da moda, foi realizado o ordenamento pela relevância 

desses itens, sendo os três mais relevantes R16 – Foco no cliente, R9 – Engajamento dos 

colaboradores e R27 – Liderança comprometida. 

Sobre a correlação existente entre estratégia competitiva, gestão de processos e 

gerenciamento de projetos, pelo coeficiente de Spearman, percebeu-se que, com exceção do 

requisito R16 – Foco no cliente que não apresentou nenhuma correlação significativa com os 

demais elementos ligados aos temas da pesquisa, todos tiveram pelo menos uma correlação 

significativa. Fato esse que, evidencia a correlação entre estratégia competitiva, gestão de 

processos e gerenciamento de projetos.  

Diante das análises constatadas, o presente trabalho pôde colaborar para recomendar 

como orientação para as empresas quatro ações prioritárias: elaborar uma estratégia 

organizacional focada no cliente, manter um quadro assertivo e engajado de colaboradores, 

monitorar o desempenho dos objetivos estratégicos e integrar o sistema de gestão por meio da 

estratégia. 

Outro fator importante é que pela percepção do grupo estudado ademais dos três 

elementos foco do estudo, estratégia, processos e projetos, a temática de pessoas teve um grande 

destaque tanto com apontamentos referentes ao cliente quanto sobre a força de trabalho, 

liderança e liderado. Ou seja, conclui-se então, que ademais desses pilares de estratégia, 

processos e projetos, as pessoas precisam ser incluídas como uma das bases para a vantagem 

competitiva.  

Dentre as limitações apresentadas no projeto, pode-se destacar o tamanho da amostra, 

que ficou condicionado a quantidade de respondentes do questionário distribuído por meio 

eletrônico. E, o fato do tamanho da população ser desconhecido, não é possível realizar 

generalizações.  

Embora apresente os limites supracitados, é possível considerar a pesquisa como 

importante academicamente por apresentar conteúdo que pode servir como fonte de futuros 

estudos em sinergia com os temas estratégia, processos, projetos e competitividade. Sendo 
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também significativo para o mercado, uma vez que lideranças das organizações podem a partir 

das percepções do grupo analisado promover adaptações no ambiente corporativo por meio do 

entendimento das recomendações de orientação e da ordem de relevância dos fatores críticos 

de sucesso para implementação de uma estratégia competitiva que podem ser insumos para uma 

priorização das ações dentro da companhia.  

Por fim, para projetos futuros sugere-se: uma pesquisa para avaliar quais dos fatores 

críticos de sucessos para a implementação de um estratégia competitiva efetivamente tem sido 

realizados pelas empresas e quais tem sido bem sucedidas; a aplicação do questionário em uma 

versão em inglês para profissionais estrangeiros para comparação com a percepção desse grupo, 

visando entender se há similaridade no âmbito nacional e internacional; e, ainda, poderia ser 

realizado estudos de casos em empresas de diferentes ramos para comparação do cenário 

encontrado com as práticas das organizações. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO 

Pesquisa sobre estratégia competitiva através da gestão de processos e do gerenciamento de projetos 

Responda esse questionário caso tenha experiência em gestão de processos ou gerenciamento de projetos 

por um período igual ou superior a 5 anos. 

1. Caso queira receber o resultado da pesquisa, indique o seu e-mail: 

2. Você tem experiência de 5 anos ou mais em pelo menos um dos assuntos: "gestão de processos" ou 

"gerenciamento de projetos"? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

3. Aponte seu nível de experiência sobre os temas  

Marque somente uma por linha 

Tema 

Não tenho conhecimento 

sobre o tema 

Tenho experiência com o tema 

Menos de 5 

anos 

5 - 10 

anos 

10 - 15 

anos 

Mais de 15 

anos  

Gerenciamento de Projetos (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

Gestão de Processos (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

4. Posição na empresa 

Marque apenas uma opção 

(    ) Liderança  (     ) Liderado 

5. Setor de atuação 

Marque apenas uma opção 

(    ) Privado (    ) Público (    ) Terceiro setor 

6. Segmento de atuação 

Marque apenas uma opção 

(    ) Agronegócio  (    ) Varejo (    ) Setor elétrico (    ) Industrial (    ) Saúde (    ) Mineração 

(    ) Consultoria  (    ) Serviços financeiros (    ) Petróleo e Gás(    ) Educação (    ) Entretenimento e turismo 

(    ) Serviços de telecomunicação e TI (    ) Governo (    ) Outro 

7. Abrangência de atuação 

Marque apenas uma opção 

(    ) Nacional (    ) Multinacional 

8. Localização geográfica da empresa 

Marque todas que se enquadrarem 

(      ) Região Sudeste do Brasil (      ) Região Sul  do Brasil (      ) Região Nordeste do Brasil (      ) Região 

Centro-Oeste do Brasil (      ) Região Norte do Brasil (      ) Outros países da América do Sul    (     ) América 
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do Norte  (      ) América Central (      ) Europa (      ) África (      ) Ásia    

(      ) Oceania 

 

9. Aponte o nível de relevância dos itens abaixo para serem considerados como fatores críticos de sucesso na 

implementação de uma estratégia competitiva 

Marque somente uma por linha 

  

N
ad

a 

R
el

ev
an

te
 

P
o

u
co

 

R
el

ev
an

te
 

M
ed

ia
n

am
en

te
 

R
el

ev
an

te
 

M
u

it
o

 

R
el

ev
an

te
 

T
o

ta
lm

en
te

 

R
el

ev
an

te
 

N
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en

h
o

  

co
m

o
 o
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in
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Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos 

processos 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Análise da concorrência (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Análise do ambiente externo a organização nos aspectos: 

econômico, social e político 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Cadeia de Valor dos Processos Organizacionais Estruturada  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Comunicação da visão estratégica (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Coordenação e comunicação nos projetos (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Definição de papéis e responsabilidade nos processos (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Definição de papéis e responsabilidade nos projetos (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Engajamento dos colaboradores (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Entregas dos projetos organizacionais integrados com os 

processos existentes na companhia 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Foco em  lucratividade  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Foco em produtividade (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Foco na confiabilidade de produtos e serviços (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Foco no cliente (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Gerenciamento de riscos organizacionais  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Gestão da qualidade  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Gestão de dados e de informação  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Gestão de mudança  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Gestão de tempo dos projetos  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Gestão do conhecimento  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Gestão do portfólio de projetos  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
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Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Governança e compliance  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Inovação em equilibro com experiência existente na empresa (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Liderança comprometida (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Mapeamento e modelagem de processos (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Maximização do uso dos recursos organizacionais (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Melhoria contínua dos processos (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Metodologia estruturada de gestão de processos (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Processo formal de planejamento estratégico (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo 

mercados 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Processos orientados pelos objetivos estratégicos (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Processos padronizados e uniformes (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Promoção de uma visão integrada e holística da organização (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Promoção do trabalho em equipe (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Proposição de valor baseado na inovação (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Redução de custo da operação  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Redução de tempos de execução de processos (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Seleção dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

10. Diante dos fatores críticos de sucessos relacionados na questão anterior, aponte quais outros você destacaria 

como relevantes para a implementação de uma estratégia competitiva? 
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APÊNDICE B - CODIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA PESQUISA 

 

Quadro 54: Codificação dos requisitos da pesquisa 

ID  Requisitos 

R1 Acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos 

R2 Análise da concorrência 

R3 Análise do ambiente externo a organização nos aspectos: econômico, social e político 

R4 Cadeia de valor dos processos organizacionais estruturada 

R5 Comunicação da visão estratégica 

R6 Coordenação e comunicação nos projetos 

R7 Definição de papéis e responsabilidade nos processos 

R8 Definição de papéis e responsabilidade nos projetos 

R9 Engajamento dos colaboradores 

R10 Entregas dos projetos organizacionais integrados com os processos existentes na companhia 

R11 Equilíbrio da quantidade de projetos no portfólio da empresa 

R12 Equilíbrio dos aspectos financeiros, sociais e ambientais 

R13 Foco em lucratividade 

R14 Foco em produtividade 

R15 Foco na confiabilidade de produtos e serviços 

R16 Foco no cliente 

R17 Gerenciamento de riscos organizacionais 

R18 Gestão da qualidade 

R19 Gestão de dados e de informação 

R20 Gestão de mudança 

R21 Gestão de tempo dos projetos 

R22 Gestão do conhecimento 

R23 Gestão do portfólio de projetos 

R24 Gestão dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 

R25 Governança e compliance 

R26 Inovação em equilibro com experiência existente na empresa 

R27 Liderança comprometida 

R28 Mapeamento e modelagem de processos 

R29 Maximização do uso dos recursos organizacionais 

R30 Melhoria contínua dos processos 

R31 Metodologia estruturada de gerenciamento de projetos 

R32 Metodologia estruturada de gestão de processos 
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R33 Processo formal de planejamento estratégico 

R34 Processos flexíveis e adaptáveis às mudanças demandas pelo mercado 

R35 Processos orientados pelos objetivos estratégicos 

R36 Processos padronizados e uniformes 

R37 Promoção de uma visão integrada e holística da organização 

R38 Promoção do trabalho em equipe 

R39 Proposição de valor baseado na inovação 

R40 Redução de custo da operação 

R41 Redução de tempos de execução de processos 

R42 Seleção dos projetos orientada pelos objetivos estratégicos 

Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE C – COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO DE SPEARMAN 

Quadro 55: Coeficiente de correlação de Spearman  

(Parte 1) 

rô de Spearman F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 

F1 Coeficiente de Correlação 1,000 0,143 0,034 ,338** 0,059 0,025 ,292* 0,157 ,280* ,297* 0,125 0,219 0,024 0,171 0,177 0,071 0,232 0,189 ,258* ,294* ,333** 

Sig. 2 extremidades   0,234 0,779 0,004 0,625 0,834 0,014 0,190 0,018 0,012 0,300 0,067 0,844 0,154 0,141 0,558 0,052 0,114 0,030 0,013 0,005 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F2 Coeficiente de Correlação 0,143 1,000 ,371** 0,139 0,126 0,087 -0,057 0,121 0,217 -0,018 0,158 0,162 ,319** 0,220 0,216 0,211 0,075 0,178 0,182 0,066 0,067 

Sig. 2 extremidades 0,234   0,001 0,249 0,296 0,471 0,638 0,315 0,069 0,879 0,188 0,177 0,007 0,065 0,070 0,078 0,534 0,136 0,128 0,582 0,579 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F3 Coeficiente de Correlação 0,034 ,371** 1,000 -0,053 0,149 0,038 -0,161 0,012 0,100 -0,127 -0,023 0,205 ,252* ,237* 0,174 0,054 0,090 0,074 0,091 -0,109 0,035 

Sig. 2 extremidades 0,779 0,001   0,663 0,214 0,750 0,180 0,918 0,406 0,290 0,848 0,087 0,034 0,047 0,146 0,654 0,456 0,542 0,452 0,368 0,771 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F4 Coeficiente de Correlação ,338** 0,139 -0,053 1,000 ,256* ,381** ,317** 0,140 ,393** ,487** 0,197 ,351** -0,210 0,118 0,189 -0,087 ,300* ,312** ,311** ,410** ,351** 

Sig. 2 extremidades 0,004 0,249 0,663   0,031 0,001 0,007 0,245 0,001 0,000 0,100 0,003 0,078 0,326 0,114 0,469 0,011 0,008 0,008 0,000 0,003 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F5 Coeficiente de Correlação 0,059 0,126 0,149 ,256* 1,000 ,388** 0,157 0,149 0,229 0,138 ,234* ,298* 0,174 0,082 0,041 0,075 ,239* 0,155 -0,045 0,227 0,107 

Sig. 2 extremidades 0,625 0,296 0,214 0,031   0,001 0,192 0,216 0,054 0,250 0,049 0,012 0,148 0,496 0,733 0,534 0,044 0,196 0,712 0,056 0,377 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F6 Coeficiente de Correlação 0,025 0,087 0,038 ,381** ,388** 1,000 ,255* ,419** ,347** ,391** ,338** 0,199 0,022 0,189 0,057 -0,129 ,337** 0,225 ,271* 0,153 ,319** 

Sig. 2 extremidades 0,834 0,471 0,750 0,001 0,001   0,032 0,000 0,003 0,001 0,004 0,095 0,852 0,114 0,638 0,284 0,004 0,059 0,022 0,203 0,007 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F7 Coeficiente de Correlação ,292* -0,057 -0,161 ,317** 0,157 ,255* 1,000 ,540** 0,034 ,298* 0,152 0,175 0,059 0,104 0,109 -0,056 0,172 0,022 ,250* ,274* 0,228 

Sig. 2 extremidades 0,014 0,638 0,180 0,007 0,192 0,032   0,000 0,780 0,012 0,205 0,144 0,627 0,389 0,366 0,646 0,150 0,857 0,035 0,021 0,056 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F8 Coeficiente de Correlação 0,157 0,121 0,012 0,140 0,149 ,419** ,540** 1,000 ,240* ,273* ,331** ,262* ,279* 0,213 0,002 -0,041 ,297* ,297* ,248* ,331** ,406** 

Sig. 2 extremidades 0,190 0,315 0,918 0,245 0,216 0,000 0,000   0,044 0,021 0,005 0,027 0,018 0,074 0,986 0,737 0,012 0,012 0,037 0,005 0,000 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F9 Coeficiente de Correlação ,280* 0,217 0,100 ,393** 0,229 ,347** 0,034 ,240* 1,000 ,346** ,252* ,384** ,237* 0,166 0,232 -0,057 ,323** ,358** ,275* 0,184 ,265* 

Sig. 2 extremidades 0,018 0,069 0,406 0,001 0,054 0,003 0,780 0,044   0,003 0,034 0,001 0,047 0,167 0,051 0,639 0,006 0,002 0,020 0,124 0,026 
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N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F10 Coeficiente de Correlação ,297* -0,018 -0,127 ,487** 0,138 ,391** ,298* ,273* ,346** 1,000 ,301* ,426** 0,053 0,000 0,102 -0,103 ,351** ,262* ,367** ,349** ,318** 

Sig. 2 extremidades 0,012 0,879 0,290 0,000 0,250 0,001 0,012 0,021 0,003   0,011 0,000 0,658 0,998 0,397 0,391 0,003 0,027 0,002 0,003 0,007 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 2 extremidades. / *. A correlação é significativa no nível 0,05 2 extremidades. 
        

Fonte: Elaboração própria 

(Parte 1- continuação) 

rô de Spearman F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 

F11 Coeficiente de Correlação 0,125 0,158 -0,023 0,197 ,234* ,338** 0,152 ,331** ,252* ,301* 1,000 ,449** ,305** 0,082 0,098 0,089 ,456** ,298* ,335** ,377** ,374** 

Sig. 2 extremidades 0,300 0,188 0,848 0,100 0,049 0,004 0,205 0,005 0,034 0,011   0,000 0,010 0,499 0,414 0,460 0,000 0,012 0,004 0,001 0,001 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F12 Coeficiente de Correlação 0,219 0,162 0,205 ,351** ,298* 0,199 0,175 ,262* ,384** ,426** ,449** 1,000 ,384** 0,126 ,274* 0,077 ,527** ,480** ,364** ,360** ,304* 

Sig. 2 extremidades 0,067 0,177 0,087 0,003 0,012 0,095 0,144 0,027 0,001 0,000 0,000   0,001 0,294 0,021 0,523 0,000 0,000 0,002 0,002 0,010 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F13 Coeficiente de Correlação 0,024 ,319** ,252* -0,210 0,174 0,022 0,059 ,279* ,237* 0,053 ,305** ,384** 1,000 ,472** 0,217 0,095 0,068 0,223 0,054 0,038 0,075 

Sig. 2 extremidades 0,844 0,007 0,034 0,078 0,148 0,852 0,627 0,018 0,047 0,658 0,010 0,001   0,000 0,069 0,429 0,574 0,062 0,653 0,756 0,536 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F14 Coeficiente de Correlação 0,171 0,220 ,237* 0,118 0,082 0,189 0,104 0,213 0,166 0,000 0,082 0,126 ,472** 1,000 ,466** -0,027 0,146 ,234* 0,199 0,085 ,269* 

Sig. 2 extremidades 0,154 0,065 0,047 0,326 0,496 0,114 0,389 0,074 0,167 0,998 0,499 0,294 0,000   0,000 0,821 0,226 0,049 0,097 0,483 0,023 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F15 Coeficiente de Correlação 0,177 0,216 0,174 0,189 0,041 0,057 0,109 0,002 0,232 0,102 0,098 ,274* 0,217 ,466** 1,000 0,211 0,133 ,264* 0,202 0,099 ,253* 

Sig. 2 extremidades 0,141 0,070 0,146 0,114 0,733 0,638 0,366 0,986 0,051 0,397 0,414 0,021 0,069 0,000   0,078 0,269 0,026 0,092 0,411 0,033 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F16 Coeficiente de Correlação 0,071 0,211 0,054 -0,087 0,075 -0,129 -0,056 -0,041 -0,057 -0,103 0,089 0,077 0,095 -0,027 0,211 1,000 0,020 0,018 -0,018 0,090 -0,160 

Sig. 2 extremidades 0,558 0,078 0,654 0,469 0,534 0,284 0,646 0,737 0,639 0,391 0,460 0,523 0,429 0,821 0,078   0,867 0,882 0,879 0,455 0,182 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F17 Coeficiente de Correlação 0,232 0,075 0,090 ,300* ,239* ,337** 0,172 ,297* ,323** ,351** ,456** ,527** 0,068 0,146 0,133 0,020 1,000 ,598** ,524** ,512** ,517** 

Sig. 2 extremidades 0,052 0,534 0,456 0,011 0,044 0,004 0,150 0,012 0,006 0,003 0,000 0,000 0,574 0,226 0,269 0,867   0,000 0,000 0,000 0,000 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F18 Coeficiente de Correlação 0,189 0,178 0,074 ,312** 0,155 0,225 0,022 ,297* ,358** ,262* ,298* ,480** 0,223 ,234* ,264* 0,018 ,598** 1,000 ,315** ,505** ,449** 

Sig. 2 extremidades 0,114 0,136 0,542 0,008 0,196 0,059 0,857 0,012 0,002 0,027 0,012 0,000 0,062 0,049 0,026 0,882 0,000   0,008 0,000 0,000 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F19 Coeficiente de Correlação ,258* 0,182 0,091 ,311** -0,045 ,271* ,250* ,248* ,275* ,367** ,335** ,364** 0,054 0,199 0,202 -0,018 ,524** ,315** 1,000 ,325** ,475** 
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Sig. 2 extremidades 0,030 0,128 0,452 0,008 0,712 0,022 0,035 0,037 0,020 0,002 0,004 0,002 0,653 0,097 0,092 0,879 0,000 0,008   0,006 0,000 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F20 Coeficiente de Correlação ,294* 0,066 -0,109 ,410** 0,227 0,153 ,274* ,331** 0,184 ,349** ,377** ,360** 0,038 0,085 0,099 0,090 ,512** ,505** ,325** 1,000 ,477** 

Sig. 2 extremidades 0,013 0,582 0,368 0,000 0,056 0,203 0,021 0,005 0,124 0,003 0,001 0,002 0,756 0,483 0,411 0,455 0,000 0,000 0,006   0,000 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F21 Coeficiente de Correlação ,333** 0,067 0,035 ,351** 0,107 ,319** 0,228 ,406** ,265* ,318** ,374** ,304* 0,075 ,269* ,253* -0,160 ,517** ,449** ,475** ,477** 1,000 

Sig. 2 extremidades 0,005 0,579 0,771 0,003 0,377 0,007 0,056 0,000 0,026 0,007 0,001 0,010 0,536 0,023 0,033 0,182 0,000 0,000 0,000 0,000   

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 2 extremidades. / *. A correlação é significativa no nível 0,05 2 extremidades. 
        

Fonte: Elaboração própria 

(Parte 2) 

rô de Spearman F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 

F22 Coeficiente de Correlação ,288* 0,057 0,072 ,252* 0,094 0,125 ,247* 0,065 0,170 0,053 0,225 ,246* -0,117 0,132 0,207 -0,076 ,356** ,240* ,423** 0,214 ,386** 

Sig. 2 extremidades 0,015 0,635 0,553 0,034 0,434 0,299 0,038 0,589 0,156 0,662 0,059 0,039 0,333 0,274 0,083 0,527 0,002 0,044 0,000 0,073 0,001 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F23 Coeficiente de Correlação 0,102 0,164 0,030 0,104 0,082 ,334** 0,083 ,305** 0,143 0,212 ,466** 0,197 0,123 0,220 -0,001 -0,114 ,435** ,374** ,318** ,368** ,451** 

Sig. 2 extremidades 0,399 0,171 0,806 0,390 0,496 0,004 0,493 0,010 0,235 0,076 0,000 0,100 0,305 0,065 0,990 0,343 0,000 0,001 0,007 0,002 0,000 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F24 Coeficiente de Correlação ,242* ,288* 0,007 0,222 ,358** ,287* 0,085 ,261* 0,164 ,254* ,239* ,297* 0,085 0,143 0,164 0,119 ,305** ,268* 0,119 ,269* ,310** 

Sig. 2 extremidades 0,042 0,015 0,956 0,062 0,002 0,015 0,479 0,028 0,173 0,032 0,045 0,012 0,483 0,235 0,171 0,323 0,010 0,024 0,321 0,023 0,009 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F25 Coeficiente de Correlação -0,004 0,026 0,013 ,256* 0,203 0,136 0,129 0,183 0,061 ,322** ,303* ,460** 0,036 0,154 0,187 0,078 ,575** ,369** ,447** ,441** ,481** 

Sig. 2 extremidades 0,972 0,832 0,912 0,031 0,089 0,257 0,285 0,127 0,611 0,006 0,010 0,000 0,766 0,199 0,119 0,519 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F26 Coeficiente de Correlação 0,167 0,018 -0,001 0,206 0,228 -0,169 0,059 -0,017 0,044 -0,044 0,134 ,361** -0,003 0,093 ,241* 0,103 0,133 0,138 0,164 ,245* 0,228 

Sig. 2 extremidades 0,165 0,882 0,995 0,085 0,056 0,159 0,627 0,886 0,713 0,713 0,265 0,002 0,979 0,443 0,043 0,394 0,270 0,252 0,171 0,039 0,056 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F27 Coeficiente de Correlação -0,024 0,161 0,018 -0,037 0,164 -0,046 0,012 ,240* 0,023 0,042 ,238* ,274* 0,065 -0,160 0,014 0,016 0,135 0,165 0,218 0,215 0,087 

Sig. 2 extremidades 0,844 0,180 0,884 0,758 0,173 0,702 0,923 0,044 0,847 0,731 0,046 0,021 0,590 0,184 0,908 0,893 0,261 0,169 0,068 0,072 0,468 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F28 Coeficiente de Correlação ,246* 0,081 -,235* ,350** 0,089 -0,011 0,217 0,039 0,120 ,325** 0,159 ,249* -0,068 0,063 0,210 0,093 ,404** ,416** ,311** ,362** ,337** 

Sig. 2 extremidades 0,038 0,504 0,048 0,003 0,460 0,925 0,069 0,746 0,317 0,006 0,185 0,036 0,573 0,602 0,079 0,440 0,000 0,000 0,008 0,002 0,004 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 
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F29 Coeficiente de Correlação 0,146 0,146 0,226 0,173 0,123 0,050 0,052 0,052 ,300* ,279* 0,142 ,393** ,264* ,378** ,307** -0,081 ,332** ,412** ,365** ,288* ,272* 

Sig. 2 extremidades 0,226 0,225 0,059 0,150 0,305 0,676 0,664 0,665 0,011 0,018 0,237 0,001 0,026 0,001 0,009 0,505 0,005 0,000 0,002 0,015 0,022 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F30 Coeficiente de Correlação 0,193 0,139 -0,124 ,343** 0,044 ,274* ,238* 0,142 0,215 0,217 ,327** 0,213 -0,035 0,221 0,207 -0,017 ,391** ,427** ,453** ,391** ,391** 

Sig. 2 extremidades 0,107 0,248 0,302 0,003 0,718 0,021 0,046 0,236 0,072 0,069 0,005 0,075 0,771 0,064 0,083 0,886 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F31 Coeficiente de Correlação ,288* -0,118 -0,099 ,236* 0,056 0,214 0,205 ,335** 0,078 ,445** ,499** ,441** 0,095 0,159 -0,016 -0,080 ,592** ,426** ,414** ,515** ,563** 

Sig. 2 extremidades 0,015 0,327 0,411 0,047 0,640 0,074 0,087 0,004 0,518 0,000 0,000 0,000 0,429 0,186 0,895 0,508 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F32 Coeficiente de Correlação ,326** -0,050 -0,101 ,291* 0,206 0,198 ,258* 0,175 0,080 ,386** ,483** ,360** 0,077 0,155 0,010 -0,126 ,500** ,322** ,361** ,352** ,386** 

Sig. 2 extremidades 0,006 0,682 0,403 0,014 0,085 0,097 0,030 0,144 0,505 0,001 0,000 0,002 0,525 0,198 0,932 0,294 0,000 0,006 0,002 0,003 0,001 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 2 extremidades. / *. A correlação é significativa no nível 0,05 2 extremidades. 
        

Fonte: Elaboração própria 

 

 

(Parte 2- continuação) 

rô de Spearman F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 

F33 Coeficiente de Correlação 0,204 0,070 0,034 ,275* 0,167 0,199 0,134 0,212 0,096 ,399** ,267* ,326** -0,050 0,119 0,100 -0,030 ,546** ,379** ,488** ,516** ,415** 

Sig. 2 extremidades 0,088 0,560 0,775 0,020 0,164 0,097 0,265 0,076 0,427 0,001 0,025 0,006 0,679 0,325 0,408 0,804 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F34 Coeficiente de Correlação 0,181 0,213 0,097 0,198 0,050 0,074 0,126 0,119 ,347** ,264* 0,202 ,481** 0,122 0,121 ,462** 0,084 0,197 ,289* ,278* ,356** 0,230 

Sig. 2 extremidades 0,132 0,074 0,420 0,099 0,680 0,539 0,296 0,325 0,003 0,026 0,091 0,000 0,310 0,316 0,000 0,488 0,100 0,015 0,019 0,002 0,054 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F35 Coeficiente de Correlação ,239* 0,157 -0,132 0,098 0,198 -0,094 0,176 0,098 0,088 ,308** ,281* ,255* 0,067 -0,042 -0,015 0,109 ,247* ,256* 0,135 ,328** 0,089 

Sig. 2 extremidades 0,045 0,192 0,273 0,418 0,097 0,435 0,142 0,417 0,463 0,009 0,018 0,032 0,578 0,727 0,900 0,365 0,038 0,031 0,261 0,005 0,462 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F36 Coeficiente de Correlação ,324** ,253* -0,100 ,387** 0,045 0,086 ,306** ,295* 0,216 ,373** ,259* 0,221 -0,013 0,158 0,207 0,080 ,427** ,435** ,547** ,413** ,368** 

Sig. 2 extremidades 0,006 0,033 0,405 0,001 0,706 0,474 0,010 0,013 0,071 0,001 0,029 0,064 0,917 0,187 0,083 0,509 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F37 Coeficiente de Correlação ,365** 0,065 -0,016 ,679** ,285* 0,224 0,217 0,212 ,531** ,377** 0,146 ,415** -0,109 0,079 0,161 -0,035 ,375** ,481** ,354** ,408** ,303* 

Sig. 2 extremidades 0,002 0,589 0,893 0,000 0,016 0,060 0,069 0,075 0,000 0,001 0,224 0,000 0,367 0,513 0,179 0,770 0,001 0,000 0,002 0,000 0,010 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 
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F38 Coeficiente de Correlação 0,232 0,036 0,001 ,392** 0,182 ,378** 0,218 0,154 ,444** 0,133 0,208 0,187 -0,015 0,180 ,263* 0,012 ,249* ,259* ,469** 0,231 ,326** 

Sig. 2 extremidades 0,051 0,768 0,993 0,001 0,128 0,001 0,067 0,198 0,000 0,269 0,082 0,118 0,899 0,133 0,027 0,922 0,037 0,029 0,000 0,052 0,006 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F39 Coeficiente de Correlação 0,165 0,219 0,142 0,215 0,095 -0,141 -0,042 -0,111 0,195 0,082 0,069 ,258* -0,185 -0,118 ,255* 0,107 0,197 0,069 0,084 0,158 0,137 

Sig. 2 extremidades 0,170 0,067 0,237 0,072 0,432 0,242 0,729 0,357 0,103 0,498 0,569 0,030 0,123 0,328 0,032 0,377 0,100 0,566 0,484 0,189 0,256 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F40 Coeficiente de Correlação 0,082 0,052 0,218 0,003 0,054 0,102 0,081 ,294* 0,228 ,265* 0,224 ,380** ,327** 0,122 0,143 -0,059 ,346** ,293* ,459** 0,134 ,323** 

Sig. 2 extremidades 0,499 0,668 0,068 0,979 0,655 0,396 0,502 0,013 0,056 0,026 0,061 0,001 0,005 0,310 0,233 0,623 0,003 0,013 0,000 0,264 0,006 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F41 Coeficiente de Correlação ,268* 0,136 0,151 0,205 -0,011 0,093 ,240* ,375** ,331** ,377** 0,213 ,459** 0,227 0,192 ,307** 0,012 ,403** ,403** ,447** ,329** ,324** 

Sig. 2 extremidades 0,024 0,259 0,208 0,087 0,928 0,442 0,044 0,001 0,005 0,001 0,074 0,000 0,057 0,109 0,009 0,922 0,000 0,000 0,000 0,005 0,006 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F42 Coeficiente de Correlação 0,208 0,002 0,128 0,203 0,200 0,186 -0,063 0,164 0,145 ,323** 0,200 ,384** 0,091 0,195 0,020 0,025 ,279* 0,213 0,198 ,234* ,303* 

Sig. 2 extremidades 0,082 0,990 0,289 0,090 0,094 0,121 0,599 0,172 0,228 0,006 0,095 0,001 0,448 0,103 0,866 0,838 0,018 0,075 0,098 0,049 0,010 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 2 extremidades. / *. A correlação é significativa no nível 0,05 2 extremidades. 
        

Fonte: Elaboração própria 

(Parte 3) 

rô de Spearman F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40 F41 F42 

F1 Coeficiente de Correlação ,288* 0,102 ,242* -0,004 0,167 -0,024 ,246* 0,146 0,193 ,288* ,326** 0,204 0,181 ,239* ,324** ,365** 0,232 0,165 0,082 ,268* 0,208 

Sig. 2 extremidades 0,015 0,399 0,042 0,972 0,165 0,844 0,038 0,226 0,107 0,015 0,006 0,088 0,132 0,045 0,006 0,002 0,051 0,170 0,499 0,024 0,082 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F2 Coeficiente de Correlação 0,057 0,164 ,288* 0,026 0,018 0,161 0,081 0,146 0,139 -0,118 -0,050 0,070 0,213 0,157 ,253* 0,065 0,036 0,219 0,052 0,136 0,002 

Sig. 2 extremidades 0,635 0,171 0,015 0,832 0,882 0,180 0,504 0,225 0,248 0,327 0,682 0,560 0,074 0,192 0,033 0,589 0,768 0,067 0,668 0,259 0,990 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F3 Coeficiente de Correlação 0,072 0,030 0,007 0,013 -0,001 0,018 -,235* 0,226 -0,124 -0,099 -0,101 0,034 0,097 -0,132 -0,100 -0,016 0,001 0,142 0,218 0,151 0,128 

Sig. 2 extremidades 0,553 0,806 0,956 0,912 0,995 0,884 0,048 0,059 0,302 0,411 0,403 0,775 0,420 0,273 0,405 0,893 0,993 0,237 0,068 0,208 0,289 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F4 Coeficiente de Correlação ,252* 0,104 0,222 ,256* 0,206 -0,037 ,350** 0,173 ,343** ,236* ,291* ,275* 0,198 0,098 ,387** ,679** ,392** 0,215 0,003 0,205 0,203 

Sig. 2 extremidades 0,034 0,390 0,062 0,031 0,085 0,758 0,003 0,150 0,003 0,047 0,014 0,020 0,099 0,418 0,001 0,000 0,001 0,072 0,979 0,087 0,090 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F5 Coeficiente de Correlação 0,094 0,082 ,358** 0,203 0,228 0,164 0,089 0,123 0,044 0,056 0,206 0,167 0,050 0,198 0,045 ,285* 0,182 0,095 0,054 -0,011 0,200 

Sig. 2 extremidades 0,434 0,496 0,002 0,089 0,056 0,173 0,460 0,305 0,718 0,640 0,085 0,164 0,680 0,097 0,706 0,016 0,128 0,432 0,655 0,928 0,094 
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N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F6 Coeficiente de Correlação 0,125 ,334** ,287* 0,136 -0,169 -0,046 -0,011 0,050 ,274* 0,214 0,198 0,199 0,074 -0,094 0,086 0,224 ,378** -0,141 0,102 0,093 0,186 

Sig. 2 extremidades 0,299 0,004 0,015 0,257 0,159 0,702 0,925 0,676 0,021 0,074 0,097 0,097 0,539 0,435 0,474 0,060 0,001 0,242 0,396 0,442 0,121 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F7 Coeficiente de Correlação ,247* 0,083 0,085 0,129 0,059 0,012 0,217 0,052 ,238* 0,205 ,258* 0,134 0,126 0,176 ,306** 0,217 0,218 -0,042 0,081 ,240* -0,063 

Sig. 2 extremidades 0,038 0,493 0,479 0,285 0,627 0,923 0,069 0,664 0,046 0,087 0,030 0,265 0,296 0,142 0,010 0,069 0,067 0,729 0,502 0,044 0,599 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F8 Coeficiente de Correlação 0,065 ,305** ,261* 0,183 -0,017 ,240* 0,039 0,052 0,142 ,335** 0,175 0,212 0,119 0,098 ,295* 0,212 0,154 -0,111 ,294* ,375** 0,164 

Sig. 2 extremidades 0,589 0,010 0,028 0,127 0,886 0,044 0,746 0,665 0,236 0,004 0,144 0,076 0,325 0,417 0,013 0,075 0,198 0,357 0,013 0,001 0,172 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F9 Coeficiente de Correlação 0,170 0,143 0,164 0,061 0,044 0,023 0,120 ,300* 0,215 0,078 0,080 0,096 ,347** 0,088 0,216 ,531** ,444** 0,195 0,228 ,331** 0,145 

Sig. 2 extremidades 0,156 0,235 0,173 0,611 0,713 0,847 0,317 0,011 0,072 0,518 0,505 0,427 0,003 0,463 0,071 0,000 0,000 0,103 0,056 0,005 0,228 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F10 Coeficiente de Correlação 0,053 0,212 ,254* ,322** -0,044 0,042 ,325** ,279* 0,217 ,445** ,386** ,399** ,264* ,308** ,373** ,377** 0,133 0,082 ,265* ,377** ,323** 

Sig. 2 extremidades 0,662 0,076 0,032 0,006 0,713 0,731 0,006 0,018 0,069 0,000 0,001 0,001 0,026 0,009 0,001 0,001 0,269 0,498 0,026 0,001 0,006 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F11 Coeficiente de Correlação 0,225 ,466** ,239* ,303* 0,134 ,238* 0,159 0,142 ,327** ,499** ,483** ,267* 0,202 ,281* ,259* 0,146 0,208 0,069 0,224 0,213 0,200 

Sig. 2 extremidades 0,059 0,000 0,045 0,010 0,265 0,046 0,185 0,237 0,005 0,000 0,000 0,025 0,091 0,018 0,029 0,224 0,082 0,569 0,061 0,074 0,095 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

*. A correlação é significativa no nível 0,01 2 extremidades. / *. A correlação é significativa no nível 0,05 2 extremidades. 
        

Fonte: Elaboração própria 

(Parte 3 - Continuação) 

rô de Spearman F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40 F41 F42 

F12 Coeficiente de Correlação ,246* 0,197 ,297* ,460** ,361** ,274* ,249* ,393** 0,213 ,441** ,360** ,326** ,481** ,255* 0,221 ,415** 0,187 ,258* ,380** ,459** ,384** 

Sig. 2 extremidades 0,039 0,100 0,012 0,000 0,002 0,021 0,036 0,001 0,075 0,000 0,002 0,006 0,000 0,032 0,064 0,000 0,118 0,030 0,001 0,000 0,001 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F13 Coeficiente de Correlação -0,117 0,123 0,085 0,036 -0,003 0,065 -0,068 ,264* -0,035 0,095 0,077 -0,050 0,122 0,067 -0,013 -0,109 -0,015 -0,185 ,327** 0,227 0,091 

Sig. 2 extremidades 0,333 0,305 0,483 0,766 0,979 0,590 0,573 0,026 0,771 0,429 0,525 0,679 0,310 0,578 0,917 0,367 0,899 0,123 0,005 0,057 0,448 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F14 Coeficiente de Correlação 0,132 0,220 0,143 0,154 0,093 -0,160 0,063 ,378** 0,221 0,159 0,155 0,119 0,121 -0,042 0,158 0,079 0,180 -0,118 0,122 0,192 0,195 

Sig. 2 extremidades 0,274 0,065 0,235 0,199 0,443 0,184 0,602 0,001 0,064 0,186 0,198 0,325 0,316 0,727 0,187 0,513 0,133 0,328 0,310 0,109 0,103 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F15 Coeficiente de Correlação 0,207 -0,001 0,164 0,187 ,241* 0,014 0,210 ,307** 0,207 -0,016 0,010 0,100 ,462** -0,015 0,207 0,161 ,263* ,255* 0,143 ,307** 0,020 
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Sig. 2 extremidades 0,083 0,990 0,171 0,119 0,043 0,908 0,079 0,009 0,083 0,895 0,932 0,408 0,000 0,900 0,083 0,179 0,027 0,032 0,233 0,009 0,866 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F16 Coeficiente de Correlação -0,076 -0,114 0,119 0,078 0,103 0,016 0,093 -0,081 -0,017 -0,080 -0,126 -0,030 0,084 0,109 0,080 -0,035 0,012 0,107 -0,059 0,012 0,025 

Sig. 2 extremidades 0,527 0,343 0,323 0,519 0,394 0,893 0,440 0,505 0,886 0,508 0,294 0,804 0,488 0,365 0,509 0,770 0,922 0,377 0,623 0,922 0,838 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F17 Coeficiente de Correlação ,356** ,435** ,305** ,575** 0,133 0,135 ,404** ,332** ,391** ,592** ,500** ,546** 0,197 ,247* ,427** ,375** ,249* 0,197 ,346** ,403** ,279* 

Sig. 2 extremidades 0,002 0,000 0,010 0,000 0,270 0,261 0,000 0,005 0,001 0,000 0,000 0,000 0,100 0,038 0,000 0,001 0,037 0,100 0,003 0,000 0,018 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F18 Coeficiente de Correlação ,240* ,374** ,268* ,369** 0,138 0,165 ,416** ,412** ,427** ,426** ,322** ,379** ,289* ,256* ,435** ,481** ,259* 0,069 ,293* ,403** 0,213 

Sig. 2 extremidades 0,044 0,001 0,024 0,002 0,252 0,169 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,001 0,015 0,031 0,000 0,000 0,029 0,566 0,013 0,000 0,075 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F19 Coeficiente de Correlação ,423** ,318** 0,119 ,447** 0,164 0,218 ,311** ,365** ,453** ,414** ,361** ,488** ,278* 0,135 ,547** ,354** ,469** 0,084 ,459** ,447** 0,198 

Sig. 2 extremidades 0,000 0,007 0,321 0,000 0,171 0,068 0,008 0,002 0,000 0,000 0,002 0,000 0,019 0,261 0,000 0,002 0,000 0,484 0,000 0,000 0,098 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F20 Coeficiente de Correlação 0,214 ,368** ,269* ,441** ,245* 0,215 ,362** ,288* ,391** ,515** ,352** ,516** ,356** ,328** ,413** ,408** 0,231 0,158 0,134 ,329** ,234* 

Sig. 2 extremidades 0,073 0,002 0,023 0,000 0,039 0,072 0,002 0,015 0,001 0,000 0,003 0,000 0,002 0,005 0,000 0,000 0,052 0,189 0,264 0,005 0,049 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F21 Coeficiente de Correlação ,386** ,451** ,310** ,481** 0,228 0,087 ,337** ,272* ,391** ,563** ,386** ,415** 0,230 0,089 ,368** ,303* ,326** 0,137 ,323** ,324** ,303* 

Sig. 2 extremidades 0,001 0,000 0,009 0,000 0,056 0,468 0,004 0,022 0,001 0,000 0,001 0,000 0,054 0,462 0,002 0,010 0,006 0,256 0,006 0,006 0,010 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

*. A correlação é significativa no nível 0,01 2 extremidades. / *. A correlação é significativa no nível 0,05 2 extremidades. 
        

Fonte: Elaboração própria 

 

(Parte 4) 

rô de Spearman F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40 F41 F42 

F22 Coeficiente de Correlação 1,000 ,470** ,289* ,422** ,338** 0,214 0,177 ,313** ,414** ,242* ,238* ,418** ,340** ,274* ,343** ,402** ,450** ,246* ,300* ,397** ,275* 

Sig. 2 extremidades   0,000 0,015 0,000 0,004 0,074 0,139 0,008 0,000 0,042 0,046 0,000 0,004 0,021 0,003 0,001 0,000 0,038 0,011 0,001 0,020 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F23 Coeficiente de Correlação ,470** 1,000 ,527** ,426** -0,018 0,167 ,242* ,375** ,524** ,548** ,472** ,406** 0,184 0,207 ,271* ,257* ,271* 0,015 ,333** ,353** ,448** 

Sig. 2 extremidades 0,000   0,000 0,000 0,883 0,163 0,042 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,125 0,083 0,022 0,031 0,022 0,902 0,005 0,003 0,000 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F24 Coeficiente de Correlação ,289* ,527** 1,000 ,354** 0,134 ,298* ,280* 0,208 ,253* 0,227 0,203 ,367** 0,224 ,395** 0,214 ,303* 0,113 0,167 0,106 0,193 ,505** 

Sig. 2 extremidades 0,015 0,000   0,002 0,266 0,012 0,018 0,081 0,033 0,057 0,090 0,002 0,060 0,001 0,073 0,010 0,348 0,164 0,377 0,106 0,000 
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N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F25 Coeficiente de Correlação ,422** ,426** ,354** 1,000 ,296* ,339** ,336** ,266* ,344** ,551** ,386** ,637** ,319** ,244* ,452** ,341** 0,102 0,169 ,357** ,442** ,467** 

Sig. 2 extremidades 0,000 0,000 0,002   0,012 0,004 0,004 0,025 0,003 0,000 0,001 0,000 0,007 0,040 0,000 0,004 0,396 0,158 0,002 0,000 0,000 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F26 Coeficiente de Correlação ,338** -0,018 0,134 ,296* 1,000 ,275* 0,145 0,201 0,208 0,193 0,195 0,114 ,355** ,238* 0,179 ,333** 0,213 ,499** 0,224 0,150 0,210 

Sig. 2 extremidades 0,004 0,883 0,266 0,012   0,020 0,227 0,093 0,082 0,107 0,102 0,342 0,002 0,045 0,136 0,005 0,074 0,000 0,061 0,210 0,078 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F27 Coeficiente de Correlação 0,214 0,167 ,298* ,339** ,275* 1,000 0,216 ,342** ,269* 0,054 0,112 ,301* ,426** ,545** 0,233 ,247* 0,162 0,209 ,349** ,415** ,234* 

Sig. 2 extremidades 0,074 0,163 0,012 0,004 0,020   0,070 0,004 0,024 0,656 0,351 0,011 0,000 0,000 0,050 0,038 0,177 0,081 0,003 0,000 0,050 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F28 Coeficiente de Correlação 0,177 ,242* ,280* ,336** 0,145 0,216 1,000 ,424** ,609** ,330** ,320** ,353** ,255* ,362** ,523** ,363** 0,196 ,255* 0,110 ,320** 0,058 

Sig. 2 extremidades 0,139 0,042 0,018 0,004 0,227 0,070   0,000 0,000 0,005 0,006 0,003 0,032 0,002 0,000 0,002 0,101 0,032 0,361 0,007 0,632 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F29 Coeficiente de Correlação ,313** ,375** 0,208 ,266* 0,201 ,342** ,424** 1,000 ,546** ,234* ,310** ,371** ,552** ,338** 0,178 ,360** ,338** 0,208 ,512** ,515** ,282* 

Sig. 2 extremidades 0,008 0,001 0,081 0,025 0,093 0,004 0,000   0,000 0,050 0,008 0,001 0,000 0,004 0,138 0,002 0,004 0,081 0,000 0,000 0,017 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F30 Coeficiente de Correlação ,414** ,524** ,253* ,344** 0,208 ,269* ,609** ,546** 1,000 ,380** ,376** ,374** ,342** ,357** ,370** ,395** ,444** 0,173 ,260* ,397** 0,160 

Sig. 2 extremidades 0,000 0,000 0,033 0,003 0,082 0,024 0,000 0,000   0,001 0,001 0,001 0,003 0,002 0,001 0,001 0,000 0,149 0,029 0,001 0,182 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F31 Coeficiente de Correlação ,242* ,548** 0,227 ,551** 0,193 0,054 ,330** ,234* ,380** 1,000 ,769** ,550** 0,038 0,184 ,408** 0,225 0,135 0,067 ,282* ,348** ,448** 

Sig. 2 extremidades 0,042 0,000 0,057 0,000 0,107 0,656 0,005 0,050 0,001   0,000 0,000 0,753 0,124 0,000 0,059 0,261 0,580 0,017 0,003 0,000 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F32 Coeficiente de Correlação ,238* ,472** 0,203 ,386** 0,195 0,112 ,320** ,310** ,376** ,769** 1,000 ,482** 0,047 ,255* ,411** ,248* 0,184 0,014 0,177 0,193 ,303* 

Sig. 2 extremidades 0,046 0,000 0,090 0,001 0,102 0,351 0,006 0,008 0,001 0,000   0,000 0,697 0,032 0,000 0,037 0,125 0,908 0,141 0,107 0,010 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

*. A correlação é significativa no nível 0,01 2 extremidades. / *. A correlação é significativa no nível 0,05 2 extremidades. 
        

Fonte: Elaboração própria 

(Parte 4 - Continuação) 

rô de Spearman F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40 F41 F42 

F33 Coeficiente de Correlação ,418** ,406** ,367** ,637** 0,114 ,301* ,353** ,371** ,374** ,550** ,482** 1,000 ,256* ,264* ,510** ,260* 0,223 0,093 ,298* ,401** ,368** 

Sig. 2 extremidades 0,000 0,000 0,002 0,000 0,342 0,011 0,003 0,001 0,001 0,000 0,000   0,031 0,026 0,000 0,029 0,062 0,442 0,012 0,001 0,002 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F34 Coeficiente de Correlação ,340** 0,184 0,224 ,319** ,355** ,426** ,255* ,552** ,342** 0,038 0,047 ,256* 1,000 ,368** 0,176 ,312** ,291* ,403** ,385** ,467** 0,121 
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Sig. 2 extremidades 0,004 0,125 0,060 0,007 0,002 0,000 0,032 0,000 0,003 0,753 0,697 0,031   0,002 0,143 0,008 0,014 0,000 0,001 0,000 0,315 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F35 Coeficiente de Correlação ,274* 0,207 ,395** ,244* ,238* ,545** ,362** ,338** ,357** 0,184 ,255* ,264* ,368** 1,000 ,333** ,304** 0,036 ,272* 0,153 0,219 ,301* 

Sig. 2 extremidades 0,021 0,083 0,001 0,040 0,045 0,000 0,002 0,004 0,002 0,124 0,032 0,026 0,002   0,005 0,010 0,763 0,022 0,202 0,066 0,011 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F36 Coeficiente de Correlação ,343** ,271* 0,214 ,452** 0,179 0,233 ,523** 0,178 ,370** ,408** ,411** ,510** 0,176 ,333** 1,000 ,482** 0,194 0,165 0,213 ,439** 0,123 

Sig. 2 extremidades 0,003 0,022 0,073 0,000 0,136 0,050 0,000 0,138 0,001 0,000 0,000 0,000 0,143 0,005   0,000 0,104 0,170 0,075 0,000 0,306 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F37 Coeficiente de Correlação ,402** ,257* ,303* ,341** ,333** ,247* ,363** ,360** ,395** 0,225 ,248* ,260* ,312** ,304** ,482** 1,000 ,531** ,335** ,312** ,429** ,424** 

Sig. 2 extremidades 0,001 0,031 0,010 0,004 0,005 0,038 0,002 0,002 0,001 0,059 0,037 0,029 0,008 0,010 0,000   0,000 0,004 0,008 0,000 0,000 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F38 Coeficiente de Correlação ,450** ,271* 0,113 0,102 0,213 0,162 0,196 ,338** ,444** 0,135 0,184 0,223 ,291* 0,036 0,194 ,531** 1,000 0,197 ,336** ,395** 0,212 

Sig. 2 extremidades 0,000 0,022 0,348 0,396 0,074 0,177 0,101 0,004 0,000 0,261 0,125 0,062 0,014 0,763 0,104 0,000   0,100 0,004 0,001 0,076 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F39 Coeficiente de Correlação ,246* 0,015 0,167 0,169 ,499** 0,209 ,255* 0,208 0,173 0,067 0,014 0,093 ,403** ,272* 0,165 ,335** 0,197 1,000 ,272* ,299* 0,160 

Sig. 2 extremidades 0,038 0,902 0,164 0,158 0,000 0,081 0,032 0,081 0,149 0,580 0,908 0,442 0,000 0,022 0,170 0,004 0,100   0,022 0,011 0,184 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F40 Coeficiente de Correlação ,300* ,333** 0,106 ,357** 0,224 ,349** 0,110 ,512** ,260* ,282* 0,177 ,298* ,385** 0,153 0,213 ,312** ,336** ,272* 1,000 ,713** ,388** 

Sig. 2 extremidades 0,011 0,005 0,377 0,002 0,061 0,003 0,361 0,000 0,029 0,017 0,141 0,012 0,001 0,202 0,075 0,008 0,004 0,022   0,000 0,001 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F41 Coeficiente de Correlação ,397** ,353** 0,193 ,442** 0,150 ,415** ,320** ,515** ,397** ,348** 0,193 ,401** ,467** 0,219 ,439** ,429** ,395** ,299* ,713** 1,000 ,407** 

Sig. 2 extremidades 0,001 0,003 0,106 0,000 0,210 0,000 0,007 0,000 0,001 0,003 0,107 0,001 0,000 0,066 0,000 0,000 0,001 0,011 0,000   0,000 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

F42 Coeficiente de Correlação ,275* ,448** ,505** ,467** 0,210 ,234* 0,058 ,282* 0,160 ,448** ,303* ,368** 0,121 ,301* 0,123 ,424** 0,212 0,160 ,388** ,407** 1,000 

Sig. 2 extremidades 0,020 0,000 0,000 0,000 0,078 0,050 0,632 0,017 0,182 0,000 0,010 0,002 0,315 0,011 0,306 0,000 0,076 0,184 0,001 0,000   

N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

*. A correlação é significativa no nível 0,01 2 extremidades. / *. A correlação é significativa no nível 0,05 2 extremidades. 
        

Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE D – ANÁLISE PARA INCLUSÃO DA RESPOSTA NO ESTUDO 

Quadro 56: Análise para inclusão da resposta no estudo 

ID Resposta Resposta Incluído? 

1 Gestão descentralizara de processos Sim 

2 Benchmark e comparação com outros players Sim 

3 Processo de seleção e retenção de talentos na empresa Sim 

4 Conhecimento das tecnologias e metodologias pela organização Sim 

5 A lista já é abrangente Não 

6 Estratégia baseado no foco do cliente Sim 

7 
Treinamento de equipe, opinião da equipe perante os processos, opinião da equipe em estratégia de execução e controle dos projetos. Fazer com que os colaboradores 

trabalhem felizes, alcançando o máximo de produção e sempre superando a meta. 
Sim 

8 No Não 

9 Reduizir amarras em processos e reduzir requisitos discrecionarios Sim 

10 Uso sistemático de tecnologia da informação: big date, internet das coisas, etc Sim 

11 Comunicação entre os níveis hierárquicos (Do executivo ao operacional) Sim 

12 Nenhum Não 

13 Estrutura organizacional matricial Sim 

14 Estruturação da Governança a partir da organização de processos Sim 

15 Uma análise Swot (formulação estratégica) bem definida e uma metodologia de desdobramento dessa estratégia (BSC, GPD, etc...) e acompanhamento da mesma. Sim 

16 Direcionamento do foco empresarial Sim 

17 Foco do cliente, visão holística e engajamento incondicional da alta gestão. Sim 
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18 
Foco DO Cliente como vetor estratégico para Processos de Negócio Primários (os que se relacionam diretamente com os clientes da organização). Tudo muda dentro da 

empresa quando consideramos a perspectiva externa do Cliente. 
Sim 

19 A Jornada do Cliente alinhado as expectativas estratégicas da empresa Sim 

20 Todos com marcação "Totalmente relevante" Não 

21 Foco no cliente, Coordenação e Comunicação nos projetos, Gestão do conhecimento e Engajamento dos colaboradores Sim 

22 gestão de competências por meritocracia Sim 

23 não tenho nada a acrescentar Não 

24 Jornada do cliente, pois qualquer serviço ou produto deve estar de acordo com as exigências e satisfação do cliente. Sim 

25 Na Não 

26 
Fator humano - Desenvolvimento dos recursos dos projetos; Diminuiçao de autoritarismo na gestao; Mentoria de colaboradores novos pelos antigos; desenvolvimento da 

Autenticidade dos recursos; foco em desenvolvimento dos pontos fortes dos mesmos, e nao correçao dos pontos fracos! entre outros. 
Sim 

27 

Uma análise moderna sobre o tema estratégia, mostrará que no momento a grande disputa é para entregar valor ao cliente, por tanto, gastar tempo na análise da 

concorrência (competidores) pode ofuscar o real alcance da estratégia (o cliente). Assim, as ideias de Michael Porter sobre estratégia competitiva, certamente sofreram 

influencias de novas teorias como The Blue Ocean Strategy, Long Tail, dentre outros. Diante disso, acredito que um fator crítico de sucesso relevante para a estratégia seria 

a experiência do cliente (também conhecido na bibliografia como marketing de experiência ou customer journey). 

Sim 

28 Entender o perfil e comportamento do cliente, conhecer o seu público-alvo Sim 

29 Envolvimento da alta direção Sim 

30 FCS devem estar alinhados a visão estratégica da diretoria e devem compor todas as premissas de projetos e processos da empresa. Sim 

31 Acompanhamento e monitoramento constante dos indicadores de processos e projetos estratégicos Sim 
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32 Persistência da Organização na elaboração e execução dos projetos e processos Sim 

33 análise de todos os tempos dos processos, sejam de execução, de espera etc. Sim 

34 Nda Não 

35 Gestão de projetos ou implementação de processos voltados à transformação digital Sim 

36 Suficientes Não 

37 Tecnologia, escritório estruturado de gestão de processos Sim 

38 Treinamento constante Sim 

39 Modelos quantitativos Sim 

40 Investimento em Tecnologia da Informação Sim 

41 Visão e atuação integradas das áreas da organização. Sim 

42 Já bastante abrangente Não 

43 Liderança e Apoio da Alta Administração Sim 

44 Processos flexíveis e adaptáveis as mudanças demandas pelo mercado Sim 

45 Visa o futuro e inovação Sim 

46 ... Não 

47 Investimento em educação voltada à gestão de processos e gerenciamento de projetos. Sim 

48 Gestão do Ponto de Equilíbrio financeiro e Giro de Estoque. Sim 

49 Alinhamento entre necessidades dos stakeholders e objetivos estratégicos Sim 

50 conhecimento pleno da operação Sim 

51 

Fatores críticos de sucesso em toda implementação de estratégia têm como base 4 pilares que devem ser sempre considerados em todos os projetos e processos de toda 

organização: valor, processos, pessoas e tecnologia. Vale ressaltar que pessoas é o principal fator e todas devem estar engajadas, fazerem parte do time. Todo antagonismo 

refletirá em entraves. Valor está associado ao negócio. E processos e tecnologia devem caminhar de mãos dadas, ajustáveis às transformações necessárias, de forma ágil. 

Sim 
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52 
A avaliação de maturidade dos processos envolvidos na iniciativa/projeto em questão, de modo a propor soluções aderentes à esse nível de maturidade e direcionar um 

roadmap para atingir os objetivos de curto, médio e longo prazo (um passo de cada vez com melhoria contínua e gradual) 
Sim 

53 Acho que todos anteriores atendem muito bem. Não 

54 . Não 

55 - Não 

56 uso de bechmarking com o objetivo de melhorar as funções e processos da empresa Sim 

57 N/A Não 

58 Todos foram ditos acima Não 

59 Cultura motivacional Sim 

60 
Engajamento e patrocínio da alta liderança, divulgação constante para os colaboradores sobre o planejamento estratégico e seus respectivos planos de ação, demonstrando 

como os mesmos encontram-se inseridos neste contexto, deixando claro sua responsabilidade no alcance de tais objetivos. 
Sim 

61 Os importantes estão bem colocados na pesquisa. Não 

62 Política de meritocracia bem detalhada e difundida na organização. Sim 

63 Mapeamento e modelagem de processos e Análise do ambiente externo a organização nos aspectos: econômico, social e politico Sim 

64 Mapeamento e documentação e aproveitamento de licoes aprendidas em cada projeto Sim 

65 
Contratação de profissionais com CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA no segmento de atuação. As certificações modistas de mercado não devem ser mandatórias, são 

"caça níqueis". 
Sim 

66 Desdobramento de objetivos estratégicos em metas individuais Sim 

67 
Processo formal de planejamento estratégico; Liderança comprometida; Definição de papéis e responsabilidade nos projetos; Metodologia estruturada de gerenciamento de 

projetos 
Sim 

68 Uso de ferramentas que permitam o monitoramento. Sim 

69 Visão de futuro e patrocínio da alta gestão. Sim 

70 N/A Não 

71 Navegar em equipe: Comunicação da visão e trabalho em equipe Sim 

Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE E – ANÁLISE DAS RESPOSTAS ABERTAS  

Quadro 57: Comparação das respostas com os requisitos extraídos da literatura 
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1 

Gestão 

descentralizara de 

processos x                                                                                       

2 

Benchmark e 

comparação com 

outros players       x x                                                                               

3 

Processo de seleção 

e retenção de 

talentos na empresa x                                                                                       

4 

Conhecimento das 

tecnologias e 

metodologias pela 

organização   x                                           x                                         
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6 
Estratégia baseado 

no foco do cliente                                    x                                                     

7 

Treinamento de 

equipe, opinião da 

equipe perante os 

processos, opinião 

da equipe em 

estratégia de 

execução e controle 

dos projetos. Fazer 

com que os 

colaboradores 

trabalhem felizes, 

alcançando o 

máximo de 

produção e sempre 

superando a meta.   x         x       x         x                                               x         

9 

Reduizir amarras 

em processos e 

reduzir requisitos 

discrecionarios  x                                                                                       

10 

Uso sistemático de 

tecnologia da 

informação: big 

date, internet das 

coisas, etc   x                                     x                                               

11 

Comunicação entre 

os níveis 

hierárquicos (Do 

executivo ao 

operacional)             x                                                                           

13 

Estrutura 

organizacional 

matricial x                                                                                       
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14 

Estruturação da 

Governança a partir 

da organização de 

processos                                                     x                                   

15 

Uma análise Swot 

(formulação 

estratégica) bem 

definida e uma 

metodologia de 

desdobramento 

dessa estratégia 

(BSC, GPD, etc...) 

e acompanhamento 

da mesma.     x x x                                                           x                   

16 
Direcionamento do 

foco empresarial x                                                                                       

17 

Foco do cliente, 

visão holística e 

engajamento 

incondicional da 

alta gestão.                                   x                     x                   x           

18 

Foco DO Cliente 

como vetor 

estratégico para 

Processos de 

Negócio Primários 

(os que se 

relacionam 

diretamente com os 

clientes da 

organização). Tudo 

muda dentro da 

empresa quando 

consideramos a                                   x                                                     
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perspectiva externa 

do Cliente. 

19 

A Jornada do 

Cliente alinhado as 

expectativas 

estratégicas da 

empresa                                   x                                                     

21 

Foco no cliente, 

Coordenação e 

Comunicação nos 

projetos, Gestão do 

conhecimento e 

Engajamento dos 

colaboradores               x     x             x           x                                         

22 

gestão de 

competências por 

meritocracia x                                                                                       

24 

Jornada do cliente, 

pois qualquer 

serviço ou produto 

deve estar de 

acordo com as 

exigências e 

satisfação do 

cliente.                                   x                                                     
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26 

Fator humano - 

Desenvolvimento 

dos recursos dos 

projetos; 

Diminuiçao de 

autoritarismo na 

gestao; Mentoria de 

colaboradores 

novos pelos 

antigos; 

desenvolvimento 

da Autenticidade 

dos recursos; foco 

em 

desenvolvimento 

dos pontos fortes 

dos mesmos, e nao 

correçao dos pontos 

fracos! entre 

outros. x                                                                                       
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27 

Uma análise 

moderna sobre o 

tema estratégia, 

mostrará que no 

momento a grande 

disputa é para 

entregar valor ao 

cliente, por tanto, 

gastar tempo na 

análise da 

concorrência 

(competidores) 

pode ofuscar o real 

alcance da 

estratégia (o 

cliente). Assim, as 

ideias de Michael 

Porter sobre 

estratégia 

competitiva, 

certamente 

sofreram 

influencias de 

novas teorias como 

The Blue Ocean 

Strategy, Long 

Tail, dentre outros. 

Diante disso, 

acredito que um 

fator crítico de 

sucesso relevante 

para a estratégia 

seria a experiência 

do cliente (também 

conhecido na                                   x                                                     
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bibliografia como 

marketing de 

experiência ou 

customer journey). 

28 

Entender o perfil e 

comportamento do 

cliente, conhecer o 

seu público-alvo                                   x                                                     

29 
Envolvimento da 

alta direção                                                         x                               

30 

FCS devem estar 

alinhados a visão 

estratégica da 

diretoria e devem 

compor todas as 

premissas de 

projetos e 

processos da 

empresa.  x                                                                                       
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31 

Acompanhamento 

e monitoramento 

constante dos 

indicadores de 

processos e 

projetos 

estratégicos     x                                                                                   

32 

Persistência da 

Organização na 

elaboração e 

execução dos 

projetos e 

processos x                                                                                       

33 

análise de todos os 

tempos dos 

processos, sejam de 

execução, de espera 

etc.                                                                                     x   

35 

Gestão de projetos 

ou implementação 

de processos 

voltados à 

transformação 

digital x                                                                                       

37 

Tecnologia, 

escritório 

estruturado de 

gestão de processos  x                                                                                       

38 
Treinamento 

constante x                                                                                       

39 
Modelos 

quantitativos x                                                                                       
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40 

Investimento em 

Tecnologia da 

Informação x                                                                                       

41 

Visão e atuação 

integradas das áreas 

da organização                                                                             x           

43 

Liderança e Apoio 

da Alta 

Administração                                                         x                               

44 

Processos flexíveis 

e adaptáveis as 

mudanças 

demandas pelo 

mercado                                                                       x                 

45 
Visa o futuro e 

inovação   x                                                                             x       

47 

Investimento em 

educação voltada à 

gestão de processos 

e gerenciamento de 

projetos. x                                                                                       

48 

Gestão do Ponto de 

Equilíbrio 

financeiro e Giro 

de Estoque. x                                                                                       

49 

Alinhamento entre 

necessidades dos 

stakeholders e 

objetivos 

estratégicos x                                                                                       

50 
conhecimento 

pleno da operação                                               X                                         
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51 

Fatores críticos de 

sucesso em toda 

implementação de 

estratégia têm 

como base 4 pilares 

que devem ser 

sempre 

considerados em 

todos os projetos e 

processos de toda 

organização: valor, 

processos, pessoas 

e tecnologia. Vale 

ressaltar que 

pessoas é o 

principal fator e 

todas devem estar 

engajadas, fazerem 

parte do time. Todo 

antagonismo 

refletirá em 

entraves. Valor está 

associado ao 

negócio. E 

processos e 

tecnologia devem 

caminhar de mãos 

dadas, ajustáveis às 

transformações 

necessárias, de 

forma ágil.   x                 x                                                                   
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52 

A avaliação de 

maturidade dos 

processos 

envolvidos na 

iniciativa/projeto 

em questão, de 

modo a propor 

soluções aderentes 

à esse nível de 

maturidade e 

direcionar um 

roadmap para 

atingir os objetivos 

de curto, médio e 

longo prazo (um 

passo de cada vez 

com melhoria 

contínua e gradual) x                                                                                       

56 

uso de 

bechmarking com o 

objetivo de 

melhorar as 

funções e processos 

da empresa       x                                                                                 

59 
Cultura 

motivacional x                                                                                       

60 

Engajamento e 

patrocínio da alta 

liderança, 

divulgação 

constante para os 

colaboradores 

sobre o 

planejamento 

estratégico e seus             x       x                                   x                               
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respectivos planos 

de ação, 

demonstrando 

como os mesmos 

encontram-se 

inseridos neste 

contexto, deixando 

claro sua 

responsabilidade no 

alcance de tais 

objetivos. 

62 

Política de 

meritocracia bem 

detalhada e 

difundida na 

organização. x                                                                                       

63 

Mapeamento e 

modelagem de 

processos e Análise 

do ambiente 

externo a 

organização nos 

aspectos: 

econômico, social e 

politico         x                                                 x                             

64 

Mapeamento e 

documentação e 

aproveitamento de 

licoes aprendidas 

em cada projeto x                                                                                       
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65 

Contratação de 

profissionais com 

CONHECIMENTO 

E EXPERIÊNCIA 

no segmento de 

atuação. As 

certificações 

modistas de 

mercado não 

devem ser 

mandatórias, são 

"caça níqueis". x                                                                                       

66 

Desdobramento de 

objetivos 

estratégicos em 

metas individuais   x x                                                                                   
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67 

Processo formal de 

planejamento 

estratégico; 

Liderança 

comprometida; 

Definição de papéis 

e responsabilidade 

nos projetos; 

Metodologia 

estruturada de 

gerenciamento de 

projetos 

                  x                                     x       x   x                   

68 

Uso de ferramentas 

que permitam o 

monitoramento.     x                                                                                   

69 

Visão de futuro e 

patrocínio da alta 

gestão.   x                                                     x                               

71 

Navegar em 

equipe: 

Comunicação da 

visão e trabalho em 

equipe             x                                                                 x         

TOTAL 22 7 4 3 3 0 4 1 0 1 4 0 0 0 0 1 0 8 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 6 1 0 0 1 0 2 1 0 0 2 2 1 0 1 0 

Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE F – NOVOS REQUISITOS DAS PERGUNTAS ABERTAS 

Quadro 58: Novos requisitos extraídos das perguntas abertas 
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ID
 R

ES
P

O
ST

A
 

RESPOSTA 

N
R

1
 -

 G
es

tã
o

 d
es

ce
n

tr
al

iz
ad

a 
co

m
 

re
d

u
çã

o
 d

e 
b

u
ro

cr
ac

ia
 n

o
s 

p
ro

ce
ss

o
s 

N
R

2
 -

 S
el

eç
ão

 e
fe

ti
va

 d
e 

co
la

b
o

ra
d

o
re

s 

N
R

3
 -

 V
a

lo
ri

za
çã

o
 e

 r
e

te
n

çã
o

 d
e 

co
la

b
o

ra
d

o
re

s 

N
R

4
 -

 E
st

ru
tu

ra
çã

o
 d

e 
m

ét
o

d
o

s 
d

e 
ge

st
ão

 

N
R

5
 -

 In
ve

st
im

en
to

 e
m

 t
ec

n
o

lo
gi

a
 

N
R

6
 -

 E
st

ru
tu

ra
 o

rg
an

iz
ac

io
n

al
 

N
R

7
 -

 P
la

n
ej

am
en

to
 e

 f
o

co
 d

o
 n

eg
ó

ci
o

 

N
R

8
 -

 A
lin

h
am

en
to

 e
n

tr
e 

n
ec

es
si

d
ad

es
 

d
o

s 
st

ak
eh

o
ld

er
s 

e 
o

b
je

ti
vo

s 
es

tr
at

ég
ic

o
s 

N
R

9
 -

 G
es

tã
o

 F
in

an
ce

ir
a

 

N
R

1
0

 -
 A

lin
h

am
en

to
 d

e 
es

tr
at

é
gi

a,
 

p
ro

je
to

s,
 p

ro
ce

ss
o

s 
e 

te
cn

o
lo

gi
a

 

N
R

1
1

 -
 A

va
lia

çã
o

 d
e 

m
at

u
ri

d
ad

e 
d

e 

p
ro

je
to

s 
e 

p
ro

ce
ss

o
s 

N
R

1
2

 -
 D

es
d

o
b

ra
m

en
to

 d
e 

o
b

je
ti

vo
s 

es
tr

at
é

gi
co

s 
em

 m
e

ta
s 

in
d

iv
id

u
ai

s 

1 Gestão descentralizara de processos x                       

3 Processo de seleção e retenção de talentos na empresa   x X                   

4 Conhecimento das tecnologias e metodologias pela organização       x x               

7 

Treinamento de equipe, opinião da equipe perante os processos, opinião da equipe em estratégia 

de execução e controle dos projetos. Fazer com que os colaboradores trabalhem felizes, 

alcançando o máximo de produção e sempre superando a meta. 
    X                   

9 Reduizir amarras em processos e reduzir requisitos discrecionarios  x                       

10 Uso sistemático de tecnologia da informação: big date, internet das coisas, etc         x               

13 Estrutura organizacional matricial           x             

16 Direcionamento do foco empresarial             x           

22 gestão de competências por meritocracia     X                   

26 

Fator humano - Desenvolvimento dos recursos dos projetos; Diminuiçao de autoritarismo na 

gestao; Mentoria de colaboradores novos pelos antigos; desenvolvimento da Autenticidade dos 

recursos; foco em desenvolvimento dos pontos fortes dos mesmos, e nao correçao dos pontos 

fracos! entre outros.     X                   

30 
FCS devem estar alinhados a visão estratégica da diretoria e devem compor todas as premissas de 

projetos e processos da empresa.              x           

32 Persistência da Organização na elaboração e execução dos projetos e processos       x                 

35 Gestão de projetos ou implementação de processos voltados à transformação digital         x               

37 Tecnologia, escritório estruturado de gestão de processos          x               

38 Treinamento constante     X                   



262 

 

 

39 Modelos quantitativos       x                 

40 Investimento em Tecnologia da Informação         x               

45 Visa o futuro e inovação             x           

47 Investimento em educação voltada à gestão de processos e gerenciamento de projetos. 
    X                   

48 Gestão do Ponto de Equilíbrio financeiro e Giro de Estoque.                 x       

49 Alinhamento entre necessidades dos stakeholders e objetivos estratégicos               x         

51 

Fatores críticos de sucesso em toda implementação de estratégia têm como base 4 pilares que 

devem ser sempre considerados em todos os projetos e processos de toda organização: valor, 

processos, pessoas e tecnologia. Vale ressaltar que pessoas é o principal fator e todas devem estar 

engajadas, fazerem parte do time. Todo antagonismo refletirá em entraves. Valor está associado ao 

negócio. E processos e tecnologia devem caminhar de mãos dadas, ajustáveis às transformações 

necessárias, de forma ágil.         x         x     

52 

A avaliação de maturidade dos processos envolvidos na iniciativa/projeto em questão, de modo a 

propor soluções aderentes à esse nível de maturidade e direcionar um roadmap para atingir os 

objetivos de curto, médio e longo prazo (um passo de cada vez com melhoria contínua e gradual)                     x   

59 Cultura motivacional     X                   

62 Política de meritocracia bem detalhada e difundida na organização.     X                   

64 Mapeamento e documentação e aproveitamento de licoes aprendidas em cada projeto       x                 

65 
Contratação de profissionais com CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA no segmento de atuação. 

As certificações modistas de mercado não devem ser mandatórias, são "caça níqueis". 
  x                     

66 Desdobramento de objetivos estratégicos em metas individuais                       x 

69 Visão de futuro e patrocínio da alta gestão.             x           

TOTAL 2 2 8 4 6 1 4 1 1 1 1 1 

Fonte: Elaboração própria 


