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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo analisar os estilos de gerenciamento de projetos a partir 

de pessoas que se intitulam como gestoras de projetos, a fim de conhecer e avaliar a 

percepção desses gestores com relação ao estilo de gestão existente. Decorrente dos 

avanços tecnológicos, da acelerada globalização e das influências sociais, econômicas e 

culturais, os gerentes de projetos têm relatado uma falta de clareza de seu papel, 

responsabilidades e estilos de gestão. A fim de auxiliar os gestores de projetos, este 

estudo tem o propósito de apresentar os estilos de gestão, os critérios que influenciam a 

tomada de decisão dos gestores e as vantagens de cada estilo na tomada de decisão. Para 

isso, foi realizado um levantamento teórico sobre a temática, e elaborado um 

instrumento de pesquisa. Foram realizadas entrevista para a coleta dos dados e as 

analisadas através do software Statistica. Como resultado da pesquisa foi traçado o 

perfil gerencial dos gerentes de projetos e verificado que há uma dificuldade de 

categorizar os gestores em determinado estilo. 

Palavras-chave: gestão de projetos, estilo gerencial, tomada de decisão. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the styles of project management from people who call 

themselves as project managers in order to understand and evaluate their perception 

managers with respect to the existing management style. Resulting from technological 

advances, rapid globalization and influences social, economic and cultural project 

managers have reported a lack of clarity of their role, responsibilities and management 

styles. In order to assist project managers, this study aims to present management styles, 

the criteria that influence the decision making of managers and the advantages of each 

style in decision making. For this, a survey was conducted on the theoretical themes and 

developed a survey instrument. Interviews were conducted to collect data and analyzed 

using the Statistica software. As a result of the research was to draw the profile 

management project managers and found that it is difficult to categorize managers on 

certain style. 

Keywords: project management, management style, decision-making.
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1 INTRODUÇÃO 

A busca constante por posições de destaque no mercado atual tem levado as 

organizações a encontrarem, de forma dinâmica, diferenciais competitivos que vão 

desde o planejamento ao gerenciamento de projetos de maneira adequada. Esse fato é 

decorrente do desenvolvimento acelerado da globalização, proporcionado pelos avanços 

tecnológicos, e influenciado por transformações sociais, econômicas e culturais. 

Decorrente dessa superação, o nível de exigência do mercado tem se elevado 

consideravelmente, de maneira que alguns critérios como eficiência, eficácia, redução 

de custo, agilidade, flexibilidade, qualidade, entre outros são pontos de suma 

importância em um projeto (Camarini & Sousa, 2006). Assim, a sobrevivência de uma 

organização requer de seus executivos ações rápidas e coerentes, e as oportunidades não 

podem ser desperdiçadas.  

Nesse contexto, Carvalho & Rabechini (2009) relatam que a profissão do gerente 

de projetos vem sendo estudada há muito tempo e destacam uma preocupação essencial 

na falta de clareza de seu papel e responsabilidade. Outro fator relevante é que, apesar 

dos avanços no gerenciamento de projetos, estudos têm evidenciado que muitos projetos 

podem falhar por diversos motivos, mas que o papel do gerente está diretamente ligado 

com o sucesso e/ou falha no processo (Sukhoo et al, 2005; Müller & Turner, 2009; 

Anantatmula, 2010; Bejestani, 2011).  

Para Sbragia et al (1986) o papel do gerente de projetos nas organizações é 

bastante diversificado, pois recebe a incumbência de gerenciar o projeto que demanda 

uma alta flexibilidade na resolução de conflitos (internos ou externos à organização), 

uma ótima liderança de equipe de forma a encorajar todos os participantes e uma 

elevada responsabilidade na tomada de decisão, entre outros aspectos. 

Desse modo o presente trabalho concentra-se em realizar um estudo para esboçar 

o perfil gerencial do gerente de projetos, e analisar a percepção desses gestores com 

relação ao estilo de gerir um projeto. 

1.1 Justificativa 

A gestão de projetos vem sendo bastante discutida ao longo dos últimos anos, 

propiciando avanços na forma de gerenciar. A gestão de projetos pode ser 
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compreendida como o planejamento, programação e controle de uma série de atividades 

integradas de forma a atingir seus objetivos com êxito (Kerzner, 2004).  

Dificilmente as organizações gerenciam os projetos da mesma forma. De acordo 

com Miranda et al (2003) o gerenciamento de grandes projetos é uma tarefa difícil 

considerando-se a complexidade, as incertezas e o grande número de atividades 

envolvidas. 

Assim, muitos autores têm demonstrado que existe uma quantidade relevante de 

ferramentas e técnicas de gestão de projetos disponíveis (Deac & Vrîncut, 2012; 

Elbeltagi & Dawood, 2011; Kim & Reinschmidt, 2011; Bayraktar et al, 2011). Na sua 

maioria essas ferramentas e técnicas auxiliam no gerenciamento e controle das 

atividades do projeto, que muitas vezes pode ser considerada complexa e de extrema 

responsabilidade. 

Entretanto, essas ferramentas não estão ligadas ao estilo gerencial do decisor, e 

nem sempre são suficientes para obter o sucesso em projetos. De acordo com Shenhar & 

Wideman (1997) alguns estilos de gestão de projetos e técnicas funcionam bem em um 

determinado projeto, entretanto, em outros não existe uma boa relação.  

Como cada projeto é uma situação única, o gerente de projeto precisa ser capaz de 

adaptar rapidamente seu estilo de gerenciamento às características do projeto. No caso 

objeto desse estudo, observou-se que existe uma lacuna na literatura que ligue o estilo 

de gestão de projetos às características do projeto para a tomada de decisão. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho consiste em realizar um levantamento do perfil gerencial 

de maneira a identificar a percepção dos gestores de projetos a cerca dos estilos de 

gerenciamento de projeto em empresas brasileiras com a finalidade de efetuar um 

diagnóstico desses estilos e como eles são percebidos pelos tomadores de decisão. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para nortear esse trabalho de pesquisa são traçados os seguintes objetivos 

específicos: 
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 Apresentar uma revisão da literatura, identificando os fatores que 

caracterizam os projetos; 

 Realizar um estudo que aborde, de maneira geral, os aspectos do 

gerenciamento de projetos e a percepção dos gestores de projetos para 

elaborar um instrumento de pesquisa para a coleta de dados; 

 Analisar e refletir sobre a relação entre o estilo gerencial e os fatores 

característicos de projetos; 

1.2 Estrutura do Projeto de Dissertação 

Essa dissertação está estruturada em seis capítulos, são eles: Introdução, 

Referencial Teórico, Revisão da Literatura, Metodologia, Análise de Dados e 

Conclusão. 

O capítulo 1 – Introdução – descreve e justifica o problema do trabalho, introduz a 

dificuldade de trabalho que associe o estilo gerencial do decisor às características do 

projeto para a tomada de decisão. E exibe o objetivo geral, e os objetivos específicos 

para a realização do presente trabalho. 

O capítulo 2 – Referencial Teórico – apresenta a fundamentação teórica, ou seja, a 

base conceitual necessária para que se possam compreender os conceitos dos temas 

tratados nesse texto. O referencial teórico tratará os conceitos sobre, projetos, 

gerenciamento, apoio à decisão e estilos de gestão. 

O capítulo 3 – Revisão da Literatura – apresenta uma visão geral dos trabalhos 

sobre os temas tratados no capítulo anterior com o objetivo de investigar as 

contribuições e as lacunas da literatura. Este capítulo foi baseado em artigos nacionais e 

internacionais relatando o estado da arte. 

O capítulo 4 – Metodologia – relata o procedimento para a execução do trabalho. 

Nesta secção será apresentado como foi elaborado o instrumento de pesquisa, a 

distinção da amostra, a coleta, processamento e a análise dos dados. Ou seja, explica 

qual o tipo de pesquisa utilizado para a preparação do trabalho. 

O capítulo 5 – Análise de dados – exibe as informações a cerca da coleta de dados 

e realiza uma análise dos mesmos para que haja um entendimento do que foi 

anteriormente coletado. Encontram-se, também, as respostas da percepção dos estilos de 

gerenciamento adotado pelo decisor na tomada de decisão. 
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O capítulo 6 – Conclusão – expõe as considerações finais e conclusões do que se 

buscou com o trabalho. Apresenta suas limitações e faz recomendações para trabalhos 

futuros a fim de complementar e/ou agregar mais pesquisas ao estudo realizado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo é apresentada a base conceitual que dará suporte ao 

desenvolvimento do trabalho para que seja descrito o problema em estudo. Serão 

abordados e expostos conceitos básicos referentes a projetos, gerenciamento de projetos, 

gerentes de projetos e apoio a tomada de decisão e seus estilos. 

2.1 Projetos 

A definição de projeto tem sido aprimorada ao longo dos anos. Segundo Carvalho 

& Rabechini (2009), a evolução no conceito tem por finalidade estabelecer um 

entendimento comum nas organizações que trabalham com este tipo de 

empreendimento. 

Para o Project Management Institute (PMI, 2004) o projeto é definido como um 

empreendimento temporário feito para criar um produto, serviço ou resultado único.  

Ao avaliar o conceito de projeto é possível conceber duas ponderações intrínsecas 

nas definições. A primeira se refere à temporalidade, alusiva às etapas de execução de 

um projeto: começo, meio e fim. E a segunda é referente a não repetitividade do projeto, 

ou seja, um produto e/ou serviço do projeto é único, singular. 

Como as atividades de projeto podem ser observadas nas mais diversas áreas, e 

em diferentes níveis da organização o que pode ocorrer é uma dificuldade na distinção 

entre atividades rotineiras e atividades inerentes ao mesmo. Dessa forma, Heldman 

(2005) explicita a diferença entre as características de um projeto e os procedimentos de 

operações contínuas, conforme a tabela 2.1: 

Tabela2.1 – Características de projetos e operações contínuas 

Fonte: Adaptado de Heldman (2005) 

Segundo Carvalho & Rabechini (2009), algumas características não são 

explicitadas nas definições de projeto, embora mereçam destaque, como incerteza e 

Projetos Operações Contínuas 

Início e fim definidos Sem início e fim definidos 

Temporário por natureza Contínuo 

Produz um só produto Produz o mesmo produto ou serviço 

ininterruptamente 

Os recursos são exclusivos para o projeto Os recursos são exclusivos das operações 

O encerramento é definido por critérios específicos Os processos não são encerrados 
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complexidade. Já para Meredith & Mantel (2003) cinco atributos são relevantes num 

projeto, a saber: 

 Propósito – consiste numa atividade periódica com um conjunto bem 

definido de resultados finais. 

 Ciclo de vida – são as etapas do projeto, que vão desde o lento começo até 

a conclusão. 

 Interdependência – referente à interação do projeto com a organização, 

com outros projetos e com operações rotineiras. 

 Singularidade – em todo projeto, por mais semelhante que seja sempre 

conterá fatores que lhe caracterizarão como único. 

 Conflito – os projetos competem com os departamentos funcionais quanto 

a recursos e pessoal. Os membros da equipe de projeto competem pelos 

recursos, papéis e liderança. 

Para obter melhor controle gerencial e facilitar a visualização das operações, os 

projetos podem ser divididos em fases de desenvolvimento, o conjunto dessas fases é 

chamado de ciclo de vida do projeto. Heldman (2005) diz que todo projeto passa por 

cinco grupos de processos de gerenciamento, independente de sua complexidade, ou de 

sua dimensão. Em cada fase, uma espécie de análise é executada a fim de saber se o 

projeto pode ser transferido para a etapa seguinte, se há a necessidade de repetição do 

processo, ou ainda, o retorno à estaca zero.  

De uma maneira geral Alencar et al (2007) explicitam as fases do ciclo de vida de 

projetos. A fase de viabilidade (fase inicial), nesse momento as estratégias de condução 

são identificadas, selecionadas e realizadas a definição do escopo. A de planejamento, 

que segundo Mota & Almeida (2007), o processo de planejamento de projeto é bastante 

iterativo e não estático, pois muda constantemente, e apresenta uma natureza incerta 

podendo haver um replanejamento após o início de sua execução. As de execução e 

controle, que são realizadas de forma simultânea englobando a materialização da fase 

anteriormente citada e seu acompanhamento. E por fim a de finalização, na qual avalia 

os resultados finais do projeto juntamente com o cliente. 

É importante salientar que na prática, as etapas do ciclo de vida do projeto não são 

tratadas de forma separada, elas ocorrem simultaneamente (PMI, 2004). Além disso, 

essas fases normalmente definem qual o trabalho técnico que deve ser realizado, e quem 

são as pessoas envolvidas. 
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2.2  Gerenciamento de Projetos 

De acordo com diversos autores (Kernzer, 2004; PMI, 2004; Chelsom et al, 

2006), desde o começo da década de 90 a busca pela excelência na gestão de projetos 

tem assumido papéis de suma importância. Os benefícios gerados pela gestão estão 

sendo cada vez mais visados pelas partes interessadas, sejam eles clientes ou 

empresários. Dessa forma, as empresas têm passado a reconhecer a importância da 

gestão de projetos. 

Decorrente desta demanda algumas instituições têm aprofundado seu 

conhecimento sobre o assunto, tais como o PMI (Project Management Institute) e o 

IMPA (International Project Management Association), além de outras associações, em 

geral relacionadas à Engenharia de Produção, Pesquisa Operacional e Management 

Science (Alencar et al, 2007). 

O gerenciamento de projetos pode ser definido de acordo com Kernzer (2004), 

como o planejamento, a programação e o controle de uma série de tarefas integradas de 

forma a atingir seus objetivos com êxito, para benefício dos participantes do projeto. Ou 

seja, nada mais é que um método de atender aos requisitos do projeto para satisfação do 

cliente. 

O envolvimento das atividades de gerenciamento de projetos com o projeto se dá 

por diferentes aspectos como: na identificação das necessidades do mesmo; no 

estabelecimento de objetivos claros e alcançáveis; no balanceamento das demandas 

conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo; e na adaptação das especificações, dos 

planos e da abordagem às diferentes preocupações e expectativas das diversas partes 

interessadas (PMI, 2004). 

Pode-se observar, a partir dos aspectos e da definição de gerenciamento de 

projeto, que existe uma forte relação entre o projeto e o gerenciamento do mesmo, mas 

ambos são distintos. Segundo Munns &Bjeirmi (1996) um projeto pode ser considerado 

como a obtenção de um objetivo específico, que envolve uma série de tarefas e que 

consome recursos. Já o gerenciamento de projetos envolve o processo de controlar a 

aquisição dos objetivos do projeto. Diante dessa diferenciação, os autores acima 

afirmam que o projeto pode ser bem sucedido, enquanto seu gerenciamento pode ser 

falho, e vice e versa. 
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Conforme o estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos realizado 

pelo PMI Brasil em 2009 (Project Management Institute – Chapters Brasileiros, 2009), 

os benefícios que ocorrem com maior frequência numa organização que possui o 

gerenciamento de projetos são descritos na Figura 2.1. Assim, o aumento de 

comprometimento com objetivo e resultados, disponibilidade de informações para a 

tomada de decisão e melhoria de qualidade nos resultados dos projetos são os maiores 

benefícios citados pelas organizações. 

Figura 2.1 – Benefícios obtidos com o gerenciamento de projetos 

Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – Chapters Brasileiros (2009) 

De acordo com a figura 2.1 acima, constata-se que apenas 6% das organizações 

declaram que não obtém benefícios claros com o gerenciamento de projetos, ou seja, 

podemos observar uma grande valia na implementação da metodologia da gestão em 

projetos. 

2.3 Gerentes do projeto 

O gerenciamento de projeto é realizado pelo profissional denominado de gerente 

de projetos. De acordo com o PMI (2008) o gerente de projetos é uma pessoa designada 

pela organização para executar e atingir os objetivos do projeto.  

Dependendo da estrutura organizacional o gerente de projetos pode se reportar a 

uma gama de pessoas, e/ou organizações envolvidas, que são também chamados de 

stakeholders. O dono (sponsor), ou patrocinador; o cliente; o gerente do projeto; a 

organização executora; e os membros da equipe do projeto são alguns dos envolvidos 

mais comuns citados por Vieira (2007). 
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Por existirem diversas pessoas envolvidas, é normal que existam conflitos ou 

divergência de ideais durante a execução do projeto, visto que pessoas diferentes podem 

pensar e ter objetivos diferentes. Assim, o papel do gerente de projeto torna-se 

desafiador à medida que é necessário encontrar soluções adequadas para tais 

desarmonias (Rabechini & Carvalho, 2003). 

Além de desafiador, o papel do gerente de projeto, também é visto como sendo de 

extrema importância, pois segundo Sbragia, Maximiano & Kruglianskas (1986) a 

experiência prática e conhecimento administrativo constituem um dos determinantes 

para o sucesso do projeto. Ainda de acordo com os autores, as responsabilidades do 

gerente vão desde o início até o fim do projeto, podendo envolver-se em todas as 

atividades ou em apenas segmentos dela. 

Para Meredith & Mantel (2003) as responsabilidades do gerente de projetos 

recaem em três áreas separadas: responsabilidades para com a organização principal, 

para com o projeto e o cliente, e para com os membros da equipe de projeto. Outro fator 

que requer grande responsabilidade dos gerentes é a determinação de quais atividades 

devem ser priorizadas, já que uma priorização incorreta pode prejudicar o 

desenvolvimento do projeto. 

De acordo com Mota & Almeida (2007) a priorização de atividades em projetos é 

de suma importância, pois acreditam que não é possível gerenciar e monitorar todas as 

atividades com a mesma prudência. Afirmam ainda, que algumas atividades estão 

sujeitas a sofrerem constantes mudanças, e que algumas delas estão envolvidas em 

aspectos críticos ao projeto.  

Além de responsabilidades, os gerentes de projetos também devem estar providos 

de habilidades e competências para gerenciar de forma adequada sua função, e ainda 

estar atento às mudanças no mundo dos negócios. Para Heldman (2005) a habilidade 

mais importante de um gerente de projeto é a comunicação, ou seja, ter boa habilidade 

verbal e escrita. Em segundo lugar está à habilidade de organização que envolve 

técnicas de gerenciamento de tempo, definição de prioridades e gerenciamento de 

informações. 

Rabechini (2007) aponta que vários estudos sobre habilidades e competências 

foram realizados e destaca dez importantes habilidades mencionadas por Kerzner (1992) 

conforme tabela 2.2 a seguir. 
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Tabela 2.2 – Habilidades de gerente de projetos 

Habilidades Características 

1. Construção de Equipes Capacidade em formar e gerenciar equipes de trabalho. 

2. Liderança Capacidade de influenciar a equipe e os stakeholders. 

3. Resolução de conflitos Capacidade em identificar e resolver os conflitos. 

4. Competência técnica Capacidade em coordenar as ações técnicas do projeto. 

5. Planejamento Capacidade em elaborar planos e executá-los. 

6. Organização Capacidade em estabelecer os critérios de trabalho  

7. Empreendedor Capacidade em gerar e gerenciar negócios para o projeto. 

8. Administração Capacidade em desenvolver técnicas de controle, orçamento etc. 

9. Suporte gerencial Capacidade em gerenciar as interfaces com os stakeholders – 

principalmente com a alta administração. 

10. Alocar recursos Capacidade em estabelecer recursos necessários às várias fases do 

projeto. 

Fonte: Rabechini (2007) apud Kerzner (1992). 

E por fim, Sbragia, Maximiano & Kruglianskas (1986) afirmam que as atitudes 

tradicionalmente associadas ao bom gerente devem ser consideradas como parte dos 

requisitos para o mesmo. Entre estes requisitos estão à capacidade de assumir riscos e as 

consequências das próprias decisões. 

Dessa forma pode-se observar que cada autor menciona tipos específicos de 

habilidades e competências que um gerente de projetos deve ter para tomar suas 

decisões de forma coerente. E que cada autor explicita o porquê da importância da 

figura do gerente de projeto. Assim, é a partir dessa divergência de pensamento que 

observou-se uma lacuna na literatura, ou seja há uma necessidade de explorar mais o 

papel, as habilidades e competências que um gerente de projetos deve apresentar para 

que se possa caracterizar os tipos de perfis gerenciais na tomada de decisão em projetos. 

2.4 Apoio à tomada de decisão 

Na medida em que o número de alternativas cresce, a decisão que um indivíduo 

deve estabelecer torna-se cada vez mais diversa e complexa. Mesmo quando um 

problema de decisão possui apenas uma ação a ser definida, existem duas alternativas: 

tomar a ação, ou não tomar essa ação (Gomes et al, 2009). Esses problemas vão de 

escolhas pessoais – tais como selecionar roupas, comprar casa, carro, ou escolher um 

roteiro de viagem – às decisões de gestão em nível corporativo, que normalmente 

envolve uma quantidade muito mais ampla de alternativas, ou de mais critérios (Belton 

& Stewart, 2002). 

Segundo Belton & Stewart (2002) critério pode ser compreendido como um meio 

ou padrão de julgamento. E que cada decisão a ser realizada requer uma ponderação, 

equilíbrio de vários critérios, os quais podem ser às vezes explícitos ou às vezes 
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inconscientes, de modo que a escolha específica, ou curso de ação, possa ser 

considerada mais desejável do que outra. 

De acordo com Almeida (2011) um problema de decisão multicritério, consiste 

numa situação, onde há pelo menos duas alternativas de ação para se escolher, e esta é 

conduzida pelo desejo de se atender a múltiplos objetivos, muitas vezes conflitantes 

entre si. 

Para Roy (1996), apoio à decisão é uma atividade do indivíduo que, através do 

uso de modelo explícito, mas não necessariamente um modelo completamente 

formalizado, ajuda a obter elementos de respostas às questões colocadas por um dos 

participantes (stakeholders) de um processo de decisão. 

Um dos objetivos da metodologia de Apoio Multicritério à Decisão (AMD) é 

organizar e sintetizar as informações de um problema de forma que leve o decisor a se 

sentir confortável e confiante em tomar a decisão, minimizando o potencial de 

arrependimento (Belton & Stewart, 2002). Vale salientar que nem sempre existe uma 

solução ótima para todos os critérios simultaneamente, o que pode ocorrer é uma 

solução mais adequada à estrutura de preferências de um decisor (Almeida, 2011). 

De posse desses conhecimentos, vale lembrar que raramente as decisões são 

tomadas individualmente, em muitos casos a decisão final nem sempre é de 

responsabilidade ou influenciada por uma única pessoa (Roy, 1996). Desta forma, 

vários atores podem participar da tomada de decisão e na literatura existem diversas 

formas de classificação. Logo, Almeida (2011) destaca os seguintes: 

 Decisor – é o responsável pela tomada de decisão e possui poder sobre a 

tomada de decisão em questão. Ele pode sofrer influência de vários outros 

atores no processo decisório. 

 Analista – fornece suporte metodológico ao processo decisório, muitas 

vezes exerce um papel mais amplo de envolvimento com o grupo para 

trabalhar no entendimento do problema. Se assim for, ele é denominado de 

Facilitador. E em alguns casos se faz a distinção entre os atores citados. 

 Cliente – é apontado como um intermediário entre o decisor e o analista. O 

cliente talvez tenha esta denotação pelo fato de que este ator é quem contrata 

o analista. Geralmente o cliente exerce o papel do assessor do decisor. 

 Especialista – trata-se do profissional que conhece os mecanismos de 

comportamento do sistema objeto de estudo e do seu ambiente, que 

influenciam variáveis relacionadas ao problema de decisão em questão. Pode 

existir mais de um especialista. 
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Para Almeida (2011), o conhecimento e o uso de métodos de apoio à decisão 

estão fortemente relacionados, e a escolha do tipo do método está relacionada ao grau 

de conhecimento. Assim, sem uma visão adequada da estruturação dos métodos torna-se 

difícil a aplicação. Dessa forma, uma questão que influencia a escolha do método a ser 

considerado é tipo de problemática. 

Roy (1996) define da seguinte maneira quatro tipos de problemáticas de 

referência: 

 Problemática P.α – Problemática de Escolha – tem como objetivo 

esclarecer a decisão pela escolha de um subconjunto do espaço de ações. Ou 

seja, visa escolher a melhor ação, direcionando a investigação para encontrar 

um subconjunto A’ de A, tão pequeno quanto possível, para que possa 

esclarecer o decisor, como o que poderia ser o resultado para o próximo 

ponto crítico das análises. O problema de otimização é um caso particular.  

 Problemática P.β – Problemática de Classificação – tem como objetivo a 

alocação de cada ação a uma classe. As diferentes categorias são definidas a 

priori a partir de normas aplicáveis ao conjunto de ações. 

 Problemática P.γ – Problemática de Ordenação – tem como objetivo 

ordenar as ações, ou seja, ajuda a classificar as ações em ordem decrescente 

de preferência ou construir um procedimento de cada ordem. Sendo da 

seguinte forma, classifica as ações de A, determinando uma ordem definida 

dos subconjuntos de A que podem ser considerados “suficientemente 

satisfatórios” baseado no modelo de preferência, sendo essa ordenação de 

modo completo ou parcial. 

 Problemática P.δ – Problemática de Descrição – tem como objetivo apoiar 

a decisão através de uma descrição das ações e suas consequências. Dessa 

forma, descreve as ações de A e suas consequências, fazendo com que as 

informações relatadas por ações potenciais explícitas ajudem ao decisor a 

descobrir, entender ou evoluir as ações, enquanto guarda na mente que A 

pode desenvolver-se. 

Belton & Stewart (2002) ainda adicionam a problemática de design e de portfólio. 

E de acordo com Gomes et al (2009) as problemáticas descritas não são independentes 

uma das outras, podendo haver uma sequência de problemáticas. Por exemplo, quando a 

ordenação das alternativas (P.γ) serve de base para resolver problemas como o de 

escolha P.α ou de classificação P.β. 
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2.5 Estilo de gestão 

Cada pessoa apresenta uma determinada atitude com relação ao risco, umas são 

propensas ao risco, outras avessas ao risco; algumas preferem tomar decisões 

individualmente e outras em grupo (Driver et al, 1990). De acordo com Gomes et al 

(2009) a tomada de decisão é afetada pela quantidade de riscos e incertezas existentes 

nas alternativas analisadas pelo decisor. 

Já para Driver et al (1990) o efeito da cultura, do desempenho e do 

desenvolvimento da carreira são aspectos que tem sido investigados, entretanto pouco 

levados em consideração aos diferentes estilos de decisão. E que o uso da informação – 

quantidade de informações que normalmente são consideradas na tomada de decisão – e 

foco – número de alternativas identificadas quando se toma a decisão – são fatores de 

grande valia para a descrição das principais diferenças entre os estilos de decisão. 

A partir desse conhecimento é que os autores acima citados caracterizaram cinco 

estilos básicos para a tomada de decisão, conforme pode ser visto abaixo. 

 Estilo Decisivo – utiliza pouca informação para realizar as decisões; as 

conversas e ações são relativamente diretas; há uma mitigação no 

planejamento; não existe um respeito à hierarquia; há uma preferencia por 

organizações com tarefas bem definidas; os problemas são resolvidos um por 

vez; e é orientado por resultados. 

 Estilo Flexível – da mesma forma que o estilo anterior utiliza pouca 

informação, no entanto procura elaborar análises sobre diferentes aspectos; 

são denominados como adaptativo, flexível, e criativo; preferem uma 

organização com pouca estrutura e regras; os trabalhos são poucos definidos; 

e as decisões são normalmente baseadas nas discussões do grupo. 

 Estilo Hierárquico – são realizados planejamentos ao logo do prazo; 

utilizam ao máximo as informações para alcançar a única e melhor solução; 

são classificados como detalhistas, controlador e centralizador; e são muito 

preocupados com os métodos a serem empregados e os resultados esperados. 

 Estilo Integrativo – neste tipo de estilo há um uso excessivo das 

informações; os indivíduos desse grupo estão preocupados em gerar um 

maior número de alternativas possíveis para tomar as decisões; as decisões 

ficam muito abertas a modificações levando a uma demora na tomada de 

decisão; há uma preferencia por organizações menos rígidas; a elaboração de 
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relatórios e projetos normalmente são longos e bem elaborados; e são 

admitidos fatos e opiniões como informação. 

 Estilo Sistêmico – já neste tipo de estilo é caracterizado por ser complexo e 

de difícil compreensão; há uma combinação das qualidades do estilo 

integrativo com a do hierárquico; os indivíduos não delegam, exercendo 

influência ou de forma a controlar as informações; enfatiza a prioridade e 

estratégias detalhadas para tratar os problemas; e há um planejamento de 

curto prazo com os objetivos concretos e mensuráveis. 

Já Klijn et al (2008) determinam outra forma de categorizar os estilos de 

gerenciamento. A sua percepção é evidenciada num trabalho que buscou analisar como 

gestores de grandes projetos lidam com as dificuldades de escolhas nas atividades 

gerencias. Segundo os autores os gestores se encontram em face de quatro grupos de 

dilemas de gestão interorganizacional, que são: a interação com as partes, a orientação 

estratégica, o estilo de gestão e os processos dinâmicos. E eles afirmam que os estilos de 

gestão podem ser determinados da seguinte forma:  

 Resultado – quando a tomada de decisão é focada principalmente em 

resultados. 

 Interação – quando a tomada de decisão é focada em realizar boas relações 

durante a execução. 

 Reativo – quando a tomada de decisão esta de acordo com as mudanças do 

ambiente. 

 Proativo – quando a tomada de decisão é dada pela iniciativa do gestor  

 Flexível – a tomada de decisão se adapta facilmente as novas 

circunstâncias. 

 Determinado – a tomada de decisão é realizada com objetivos claros e 

determinada. 

Outra abordagem de estilo de gestão para a tomada de decisão foi explicitada por 

Robbins (2006) onde as pessoas diferem segundo duas dimensões: no modo de pensar, 

no que diz respeito a serem lógicas e racionais, e intuitivas e criativas; e em sua 

tolerância à ambiguidade. Dessa forma os modelos gestão podem ser caracterizados 

conforme figura 2.2 onde estão os quatros estilos propostos. 
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Figura 2.2 – Estilos de tomada de decisão 

Fonte: Adaptado de Robbins (2006) 

E são compreendidos por Robbins (2006) da seguinte forma: 

 Estilo diretivo – é determinado pela baixa tolerância à ambiguidade e 

preferem a racionalidade, é característico de pessoas que são orientadas para 

baixa complexidade, onde a tomada de decisão é dita como lógica e focada 

no curto prazo.  

 Estilo analítico – há uma maior tolerância à ambiguidade, ou seja, 

procuram-se mais alternativas, onde apresenta uma elevada complexidade 

cognitiva.  

 Estilo conceitual – é verificado por pessoas que tomam decisões 

considerando um grande número de informações.  

 Estilo comportamental – que representa um grupo que tomam a decisão 

com base no bem-estar de todos e são bastante receptivos a sugestões. 

Assim, podemos verificar que cada autor apresenta sua forma de determinar os 

estilos de gestão para uma tomada de decisão. Algumas características são convergentes 

nos modelos abordados como é o caso mencionado por Driver et al (1990) e Klijn et al 

(2008) no estilo flexível. Nesse trabalho, o perfil gerencial do decisor será baseado no 

modelo de Klijn et al (2008) por apresentar maiores semelhanças nas atividades 

executadas pelos gestores de projetos, e por apresentar uma abordagem convergente 

com a proposta do estudo em questão. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

Em vista de indagar o estado da arte dos temas aqui tratados, serão expostos os 

principais e/ou mais recentes trabalhos e autores, suas contribuições e principais 

conclusões relevantes para a obtenção do objetivo do presente trabalho. Assim, neste 

capítulo serão abordados alguns estudos relacionados a projetos, competências 

gerenciais e gestão para apoiar o desenvolvimento do trabalho. A finalidade é perceber 

as características comuns em projetos e em gerentes de projetos, para justificar e 

compreender os fatores que influenciam na tomada de decisão.  

3.1 Perfil dos gerentes com relação às competências gerenciais 

Müller e Turner (2009) analisaram o perfil de liderança de competência dos 

gerentes de projetos de sucesso em diferentes tipos de projetos. Os autores adotaram a 

concepção das perspectivas de escolas mais avançadas e atuais, onde a definição de 

competência é compreendida como uma combinação específica de conhecimentos, 

habilidades e características pessoais. Dessa forma, mostraram que o perfil de liderança 

de competências dos gerentes de projetos difere em alguns projetos. Além disso, 

indicam que atributos como pensamento crítico, influência, motivação e consciência são 

fatores essenciais em gestores de sucesso em todos os tipos de projetos. 

Já Bejestani (2011) destaca, a partir de estudos teóricos, que um líder deve 

apresentar as seguintes características: 

 Consistência – para construir a confiança das pessoas que trabalham com 

você; 

 Observação – para observar os membros da equipe e seus comportamentos 

(por exemplo, reação em condições diferentes); 

 Resolução de problemas – para tornar a decisão certa e resolver problemas, 

especialmente em condições críticas; 

 Formação amigável – para acreditar na necessidade de treinamento e 

humor benefícios; 

 Humor – para construir um espaço de felicidade; 

 Comunicação – para ter relação face–a–face; 

 Responsabilidade – ser responsável para chegar aos objetivos. 

Muitas vezes, o gerente de projetos precisa assumir o papel de líder. Ou seja, 

devem ser capazes de compartilhar informações, precisam ser flexíveis com as ideias, 
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de modo que suas crenças não se tornem ossificadas. Além disso, os gestores podem 

necessitar de um tempo para desenvolver as habilidades e para gerir eficazmente uma 

organização complexa (Stimpert et al, 2010).  

Algumas características do perfil gerencial são mais valoradas do que outras, mas 

liderança e trabalho em equipe podem ser observados por diversos autores (Furukama & 

Cunha, 2011; Miranda & Ghimire, 2007; Sukhoo et al, 2005).  

De acordo Sukhoo et al (2005) as competências gerencias são de extrema 

importância para alcançar o sucesso na execução do projeto. Ainda segundo os autores, 

os gerentes são constituídos de habilidades hard e soft. A primeira habilidade consiste 

em ferramentas e técnicas para a gestão de projetos. Já as habilidades soft (tabela 3.1) 

do gerente são adquiridas com as experiências de gestão e trabalho em equipe para 

satisfazer o cliente.  

Tabela 3.1 – Habilidades soft nas fases do projeto 

 Fases do projeto 

Habilidades soft Inicial  Planejamento Execução Controle Fechamento 

Comunicação   X X X 

Trabalho em equipe   X   

Flexibilidade e Criatividade X X X   

Liderança   X X  

Eficácia organizacional  X X   

Gerenciamento de estresse   X X  

Gerenciamento de tempo  X X   

Gerenciamento nas mudanças   X X  

Confiabilidade   X X  

Gerenciamento de conflitos   X X  

Fonte: Adaptado de Sukhoo et al (2005) 

A competência de maior importância ao gerente de projetos, por ser um cargo que 

interage com todos os participantes da estrutura organizacional, segundo Gillard (2009) 

é a comunicação. Já para Patah & Carvalho (2002), basicamente um gerente de projeto 

deve ser um indivíduo generalista com conhecimentos técnicos para poder gerenciar, e 

deve apresentar as seguintes características: liderança, agilidade, flexibilidade, pró-

atividade, dinamismo, foco no resultado, carisma, motivação e negociação. 

O perfil do gerente de projeto é uma fator crucial, dando maior destaque ao estilo 

participativo, seguido de motivação, também com bastante relevância segundo Banzi et 

al (2011). As características autoridade, solucionador de problemas, poder de 

negociação, solucionador de conflitos e liderança também são aspectos relevantes para 

um gerente. Assim, de acordo com a revisão da literatura, liderança é uma das 
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particularidades mais mencionadas quando se tenta traçar o perfil gerencial. Em seguida 

a especialidade mais citada é a competência de comunicação. E com menos menção 

relatam a flexibilidade, trabalho em equipe e gerenciamento de problemas. 

 

3.2  Tomada de decisão na gestão de projetos 

A gestão de projetos é constituída por uma gama de atividades complexas e inter-

relacionada que precisam ser coordenadas de maneira específica e sistemática. 

Corroborando com a ideia, o PMI (2008) afirma que os gestores reconhecem que há 

mais de uma forma de gerir um projeto e que o ato de gerir é constituído pela aplicação 

de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas, a fim de atender os requisitos do 

projeto. 

Do mesmo modo Al-Habi (2001) alega que o gerenciamento de projetos envolve 

situações onde a tomada de decisão são complexas e requerem habilidades de 

discernimento e de métodos para tomar decisões sensatas. Dentro desse pensamento, o 

autor evidencia, por meio da literatura, a aplicação do método multicritério AHP 

(Analytical Hierarchy Process) na gestão de projetos. O método foi utilizado para a 

contratação de empreiteiro, com base na pré-qualificação do contratante que envolvia 

um conjunto de critérios necessários para um bom desempenho do projeto. Neste caso o 

método multicritério foi empregado para realizar uma ordenação dos contratantes de 

acordo com os critérios e preferências estabelecidas pelos decisores, ou seja, poderia ser 

selecionado o melhor contratante a partir da lista gerada pelo resultado do método. 

No contexto de projetos, Marques et al (2010) argumentam que a tomada de 

decisão é dada por um ponto de restrições de gerenciamento que convergem a partir da: 

 Gerencia sênior – responsável pela definição dos objetivos gerais, 

critérios e sucesso do projeto; 

 Quantidade de informações provenientes dos projetos em execução; 

 Política do gerente de projeto – que reflete seu pondo de vista, e os 

valores atribuídos a cada elemento de informação e a cada objetivo. 

Os autores relatam a dificuldade em controlar um projeto complexo, pois cada 

projeto apresenta sua necessidade em termos de avaliação de desempenho. Além disso, 

alguns casos são controlados apenas pelos componentes elementares do triângulo de 

ferro (tempo, custo e qualidade). Assim, os autores sugeriram um método para facilitar a 
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análise do desempenho do projeto através da abordagem multicritério. O método 

empregado foi o MACBETH que permite dar orientação do diretor ao gerente de 

projetos para tomar decisões em cada etapa na gestão de projetos. 

Mota & Almeida (2007) desenvolveram um método multicritério, baseado no 

ELECTRE IV, denominado de ELECTRE IV-H. O qual se encontra inserido na área de 

priorização de atividades em ambientes múltiplos, mais especificamente em projetos de 

construção. Do ponto de vista dos autores, a priorização de atividades em projetos é de 

suma importância, uma vez que de acordo com os mesmo não é possível gerenciar e 

monitorar todas as atividades com a mesma atenção. Ou seja, o modelo proposto foi 

desenvolvido com a finalidade de considerar as dificuldades enfrentadas pelos gerentes 

ao estabelecer os pesos dos critérios. O método ELECTRE IV-H permite ordenar um 

conjunto de atividades em situações em que é difícil definir uma relação de importância 

entre os critérios considerados e quando esses critérios são expressos em escalas 

ordinais (Mota & Almeida, 2007). 

Também na área de priorização de atividades e alocação de recursos em múltiplos 

projetos Lova et al (2000) desenvolveram um método heurístico multicritério. De 

acordo com os autores a disponibilidade de recursos atribuídos a um projeto é limitado e 

muitas vezes não são suficientes para executar simultaneamente as atividades elegíveis. 

Então, o método heurístico foi baseado em regras de prioridade e em software de 

gerenciamento de projetos. E o algoritmo, leva em consideração as regras de 

maximização do conteúdo de trabalho total (MAXTWX) e minimização do tempo mais 

tarde de conclusão (MINLFT). Sua vantagem é que este método pode ser facilmente 

adaptável no sentido de incluir novos objetivos relacionados à necessidade da empresa 

sendo flexível na ânsia do gerente em agendar e controlar o projeto. 

Uma das principais vantagens da abordagem da tomada de decisão multicritério 

na gestão de projetos discutida por Anagnostopoulos & Petalas (2011) é a 

racionalização do processo de decisão. Os autores relatam, que em sua experiência, 

geralmente a subjetividade no julgamento dos tomadores de decisão é uma desvantagem 

na tomada de decisão. Assim, os autores afirmam que dificilmente o custo – benefício 

em projetos ambientais é expresso em termos monetários, pela dificuldade de 

mensuração econômica, social e ambiental.  

Desta forma Anagnostopoulos & Petalas (2011) determinaram o melhor projeto 

global utilizando o método AHP - fuzzy o qual foi fundamentado em dois pilares de 
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hierarquias, uma definida pela identificação dos benefícios, e a outra pela identificação 

dos custos. Um ponto positivo deste modelo é a fácil adequação em situações onde há 

faltas de dados quantitativos e subjetividade pelo tomador de decisão.  

Por outro lado alguns autores empregam a abordagem multicritério no 

gerenciamento de riscos em projetos. Dentre os autores podemos citar o estudo de Dey 

(2010) o qual teve como objetivo principal o desenvolvimento de uma estrutura 

integrada para o gerenciamento de riscos em projetos, por análise de riscos de pacote de 

trabalho, do nível da atividade e desenvolvimento de resposta. O sistema de abordagem 

de gerenciamento integrado de risco em projetos não só combina o risco da gestão de 

processos (identificação, análise e desenvolvimento de resposta) em um quadro 

analítico, como também integra a isso a gestão de processos internos ao projeto. Por 

meio da revisão bibliográfica o autor verificou lacunas na gestão de riscos em projetos e 

propôs um modelo conceitual associando o método AHP e o mapa de risco. 

O modelo proposto foi aplicado na construção de um oleoduto na Índia, com a 

finalidade de demonstrar sua eficiência. Observou-se que com esse modelo o risco 

operacional e o risco de negócio podem ser gerenciados ao longo de todo o ciclo de vida 

do projeto. E auxilia também os gestores em cada nível do projeto desde a fase do 

planejamento à fase de implantação.  

Já outros artigos discorrem sobre métodos para facilitar a análise do desempenho 

do projeto através de uma abordagem multicritérios. Na opinião de Lauras et al (2010) 

existe uma grande dificuldade de controlar um projeto complexo devido ao grande 

número de indicadores de desempenho existentes. E que, por meio da revisão 

bibliográfica observou-se uma falta acentuada de ferramentas formais capazes de serem 

relevantes para o controle agregado de desempenho de todos os critérios do projeto. 

Devido a esse aspecto, os autores sugeriram um método para facilitar a análise do 

desempenho do projeto através da abordagem multicritério. O método aplicado para 

auxiliar os gerentes de projetos foi o MACETH baseado em três aspectos: tarefas do 

projeto, categorias de indicadores de desempenho e na tríplice de desempenho (eficácia, 

eficiência e relevância). 

Na verdade podemos observar que a gestão de projetos aliada aos métodos de 

apoio à decisão como ferramenta de auxilio aos gestores tem sido bastante evidenciada 

na literatura. Corroborando com a ideia, Iniestra & Gutiérrez (2008) desenvolveram um 

modelo para avaliar projetos de infraestrutura de transporte de forma a determinar qual 
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deles deverá ser realizado, a partir de um conjunto de projeto, de um número de 

restrições de orçamentos e critérios a serem considerados na decisão. O modelo foi 

modelado com uma otimização do problema multi-objetivo 0-1 com base no problema 

da mochila e a seleção final da carteira do projeto foi realizado com os métodos 

ELECTRE III e PROMETHE incluindo as preferências dos decisores. 

3.3 Fatores caracterizantes de projetos 

Cada organização pode apresentar fatores que caracterizem a importância do 

projeto a depender do critério julgado pelo gerente de projetos. Antigamente, fatores 

como prazo, orçamento e qualidade eram tidos como foco dos gerentes que almejavam a 

conclusão de um projeto com êxito (Geoghegan & Dulewicz, 2008).  

O sucesso de um projeto estava quase sempre atribuído às técnicas de projetos e a 

avaliação do produto final como adequado ou inadequado (Kenzer, 2004). Com o passar 

do tempo algumas mudanças ocorreram e as organizações passaram a difundir seu 

conhecimento, e de acordo com Banzi et al (2011) adotaram alguns parâmetros como o 

CSF (Critical Sucess Factors) e o KPIs (Key Performance Indicators). 

De acordo com Ramos et al (2011) o conceito de sucesso está associado ao 

controle de determinados fatores, e que este, está relacionado aos ideais de cada 

empresa. Em sua pesquisa os autores recentemente constataram que os fatores mais 

mencionados como determinantes do sucesso do projeto são os cumprimentos do 

cronograma, custo, qualidade e escopo; seguidos de uma equipe bem preparada e que 

coopere, além de um ambiente propício; e por fim a satisfação do cliente. 

Já Chan & Kumaraswamy (2002) expõem alguns critérios que afetam a duração 

de projetos na área de construção civil. Em meados de 90, Hong Kong apresentou 

grandes avanços no setor da construção civil, ocorrendo um grande número de 

construção, sendo elas no setor público e privado. Dessa forma, conforme a figura 3.1 

os autores elicitaram fatores caracterizantes genéricos para julgar quais os critérios que 

mais influenciam na duração de um projeto.  
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Figura 3.1 – Critérios que afetam na duração da construção de projetos                                            

Fonte: Adaptado de Chan & Kumaraswamy (2002) 

Entretanto, para ser eficaz nas atribuições do projeto, Patanhkul et al (2007) 

afirmam que para o gerenciamento de projetos deve considerar os elementos 

estratégicos da organização na priorização de projetos, requerimento dos projetos, 

competências do gerente de projetos e algumas limitações da organização e do pessoal 

da mesma. Logo, deve-se ter bastante cuidado nas atribuições do projeto, já que uma 

atribuição inadequada pode influenciar negativamente o resultado do mesmo. 

Ainda de acordo com os autores existe uma forma genérica para atribuir os 

critérios mais importantes em projetos, e essa tipologia devem ser avaliados para 

qualquer tipo de projeto em gestão, a saber, são elas: 

 Complexidade do projeto; 

 Tamanho do projeto; 

 Duração do projeto; 

 Nível de incerteza tecnológica; 

 Interdependência e interações entre os projetos; 

 Experiência e sofisticação do cliente; 

 Graus das partes envolvidas, etc. 

Corroborando com a ideia Shenhar (2001) enfatiza a complexidade do projeto e as 

incertezas tecnológicas. Outros aspectos que podem ser atribuídos ao projeto é número 

de pessoas envolvidas, o grau de importância para o portfólio da empresa, se o projeto a 

ser desenvolvido é no setor público ou privado, e a determinação do contexto do 

projeto. 
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Em um projetos de P&D, Almeida et al (2010) relataram que os critérios 

utilizados pela ANAEEL para determinar sua importância foram: originalidade, 

aplicabilidade, relevância, e razoabilidade dos custos. 

A depender da área do projeto, por exemplo, construção civil, tecnologia da 

informação, P&D (pesquisa e desenvolvimento), alguns critérios de importância do 

projeto pode diferir um do outro. Entretanto, pode-se observar que alguns estão sempre 

se repetindo como é o caso de custos. Acredita-se que esse é um fator de grande 

importância uma vez que 62% das organizações, segundo o PMI (2009), costumam ter 

problemas no cumprimento do custo estabelecido para o projeto. 

Um modelo mais estruturado de gestão de projetos auxilia o gerente na tomada de 

decisão, e pode levar a resultados satisfatórios. Essa foi uma das conclusões que 

Alencar & Mota (2006) obtiveram no trabalho de gestão de projetos na área de 

construção civil. Sendo assim, as características do projeto constituem fatores essenciais 

ao seu desempenho.  

Segundo Belassi & Tukel (1996) projetos falham por negligência de fatores 

inerentes ao projeto, que podem ser compreendidas como: tamanho e valor do projeto, 

singularidade das atividades do projeto, densidade do projeto, ciclo de vida e urgência. 

Com relação ao tamanho, admite que um projeto de grande porte é aquele que apresenta 

mais de 100 atividades, que por sua vez são mais factíveis a exceder o prazo. 

Singularidade da atividade esta relacionada à familiaridade da organização com o tipo 

de projeto que esta sendo executado. E densidade do projeto é definida como a razão do 

número total de relações de precedência pelo total do número de atividades. 

Na prática muitas organizações lidam com mais de um projeto que apresentam 

características diferentes em termos de habilidades necessárias e/ou urgência. Payne 

(1995) faz uma classificação dos problemas ao gerenciamento de múltiplos projetos nas 

seguintes categorias: 

 Capacidade; 

 Complexidade; 

 Conflito; 

 Compromisso; 

 Contexto. 
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Para o autor, o problema de complexidade é o fator mais interessante e pode ser 

solucionado, de certa forma, apenas pela integração dos planos do projeto que 

apresentam elementos em comum, tais como compartilhamento de recursos e de sistema 

de informação. 

É importante mencionar que neste trabalho estar-se utilizando projetos de um 

modo geral e priorizando os de grande porte no sentido de quantidade de atividades, 

tempo de duração e custo. 

3.4 Considerações finais sobre a revisão da literatura 

Com base na ampla revisão da literatura em trabalhos e estudos na área de 

gerenciamento alicerçado em métodos multicritério, é possível concluir que diversos 

são os trabalhos que retratam sobre a aplicação dos métodos como auxilio de gestão e 

ressaltam que estudos nesta área são de grande valia. 

Conforme analisado, existe uma variedade de métodos que podem ser aplicados 

de forma a apoiar o processo decisório dos gestores, entre eles: ELECTRE, AHP, 

PROMETHEE, MACBETH. E também se pode considerar que o campo de aplicação é 

bastante vasto. 

Contudo, não foram encontrados uma diversidade de trabalhos sobre o problema 

de priorização de atividades utilizando múltiplos critérios para sua avaliação. 

Entretanto, houve casos da necessidade de priorização e de alocação de recursos 

restritos, onde muitas vezes esses projetos são controlados com base apenas em custo, 

tempo e qualidade. 

Pode-se identificar também que são escassos os trabalhos que discutem sobre o 

problema do estilo de gerenciamento. No âmbito de aspectos pessoais e psicológicos a 

revisão da literatura demonstrou que são diversos os estudos e que abrangem uma 

grande área de aplicação. Mas no que tange o estilo gerencial na tomada de decisão 

esses são raros. O que dificultou extremamente o trabalho. 

Por esse motivo a proposta deste, será a elaboração de uma ferramenta que 

demonstra a percepção dos estilos de gerenciamento julgado pelo decisor. 
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4 METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta um conjunto de procedimentos utilizados na pesquisa. 

Inicialmente buscou-se compreender os conceitos, construir uma revisão bibliográfica e, 

com esse embasamento, elaborar um instrumento de pesquisa, coleta e processamento 

de dados, assim como a análise do mesmo.  

Segundo Echer (2001) as buscas de textos na literatura são necessárias para apoiar 

decisões do estudo, instigar dúvidas, verificar a posição de autores sobre uma questão, 

atualizar conhecimentos, reorientar o enunciado de um problema, ou ainda, encontrar 

novas metodologias que enriqueçam o projeto de pesquisa. 

De acordo com a classificação de Gil (2002), com base nos objetivos gerais, a 

pesquisa será inicialmente de cunho exploratório, visto que sua finalidade, a priori, é a 

maior familiarização do problema de forma a aprimorar as ideias do perfil gerencial. A 

fim de se aprofundar ainda mais no tema proposto, e de fornecer subsídios para as 

etapas posteriores foi realizada uma pesquisa bibliográfica.  

A motivação desse trabalho é fazer um diagnóstico acerca do perfil gerencial do 

decisor com relação à tomada de decisão em projetos.  

4.1 Composição do instrumento 

Os instrumentos escolhidos para a coleta de dados foram o questionário e a 

entrevista. De acordo com Gil (2002) a elaboração de um questionário consiste 

basicamente em traduzir os objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos. 

Assim, a elaboração desses instrumentos foram baseadas em livros, artigos e periódicos 

com relação ao tema, e principalmente no artigo de Klijn et al (2008) onde são 

mencionados os estilos de gerenciamento de forma clara e objetiva. 

Dessa forma, optou-se pelo questionário, pois segundo Miguel & Lee Ho (2012) 

esta abordagem geralmente avalia uma amostra significativa de um problema a ser 

investigado de forma a extrair conclusões acerca da amostra. Outro fator de importância 

é que essa ferramenta proporciona uma coleta de dados de forma uniforme e 

autoexplicativa, onde o respondente pode objetar quando achar apropriado e oportuno. 

E por último, não há a necessidade do respondente se expor ao pesquisador, 

possibilitando o aumento da veracidade das respostas. 

Já a entrevista foi escolhida para garantir uma completada compreensão da visão 

dos entrevistados quanto seu posicionamento as questões propostas, e também por 



Capítulo 4  Metodologia 

26 

apresentar uma melhor flexibilidade, vista que ela pode ser feita de forma formal ou 

informal. 

As vantagens de combinar abordagens quantitativas e qualitativas através de 

combinação de entrevistas abertas e questionários segundo Creswell e Clarck (2006) 

são: 

 Proporcionar vantagens que compensam os pontos fracos de ambas as 

abordagens; 

 Prover evidências mais abrangentes para o estudo de um problema de 

pesquisa do que cada abordagem isoladamente; 

 Ajudar a responder a questões que não podem ser respondidas por 

abordagem separadamente; 

 Ser “prática” no sentido de que o pesquisador é livre para usar todos os 

métodos possíveis para solucionar o problema de pesquisa. 

Logo, a combinação de abordagens quantitativas e qualitativas, de acordo com os 

autores mencionados, permite que a vantagem de uma amenize a desvantagem da outra. 

Vale salientar que uma etapa de suma importância na elaboração do instrumento 

de pesquisa é conhecida como o teste piloto ou pré-teste, e este deve ser realizado antes 

da disponibilização para a fonte de pesquisa. Para Gil (2002) essa etapa é compreendida 

como a validação do instrumento da pesquisa. Ou seja, consiste em analisar o 

questionário a fim de que fossem encontrados os possíveis erros na elaboração do 

instrumento, como erros de digitação, formulação de perguntas e respostas 

inconsistentes e informações incoerentes. Conforme Miguel & Lee Ho (2012) 

mencionam, o pré-teste foi executado com várias pessoas diferentes para calibrar o 

questionário antes de iniciar a coleta de dados. 

A elaboração do questionário foi dividida em cinco seções, de A até E. Na seção 

A encontram-se oito perguntas que caracterizarão a amostra, ou seja, são informações 

gerais do entrevistado e da organização em que ele trabalha. Logo, é a partir dessa seção 

que se almeja individualizar a amostra em relação a aspectos gerais, como se a amostra 

é predominantemente do gênero feminino ou masculino; se amostra possui experiência 

formal na gestão de projetos, entre outras perguntas.  

Nas seções seguintes as afirmativas foram enumeradas de 1 a 29, e para as 

respostas foram utilizadas a escala Likert. Segundo Miguel & e Lee Ho (2012) tal 
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instrumento é uma escala de qualitativo ordinal, sendo ordenada conforme o julgamento 

do entrevistado. A escala unidimensional, com intervalo linear foi estabelecida com 

valores de 1 a 5 onde: 1 significa concordo plenamente, 2 significa concordo, 3 significa 

nem concordo nem discordo, 4 significa discordo e 5 significa discordo plenamente.  

Em seguida são apresentadas as tabelas referentes às afirmativas do questionário 

aplicado e seus objetivos. Novamente vale ressaltar que este questionário foi baseado no 

estudo realizado por Klijn et al (2008). 

Na tabela 4.1 estão sendo agrupadas as afirmativas com relação ao estilo de 

gerenciamento resultado e interação. 

Tabela 4.1 – Resultado x Interação 

Afirmativas do questionário Objetivo 

1ª Ao trabalhar com projetos sempre priorizo os 

resultados. 

Almeja identificar se o foco do gerenciamento é 

determinado pelo resultado do projeto. 

2ª Eu fico extremamente satisfeito quando obtenho 

os resultados no projeto, independente das 

circunstâncias. 

Almeja avaliar se o resultado é de suma 

importância, independente das circunstancias 

para a obtenção. 

3ª Em projetos, de uma maneira geral, me dedico 

exclusivamente na finalização das suas atividades. 

Almeja investigar se a dedicação se dá voltada 

no resultado. 

4ª Como gestor, eu sempre procuro tomar minhas 

ações com o objetivo de realizar boas relações. 

Almeja julgar se as boas relações para um 

gestor é algo de valor. 

5ª Busco um bom relacionamento com os 

integrantes, independente das circunstâncias em que 

se encontra o projeto. 

Almeja avaliar se um bom relacionamento está 

sendo levado em consideração na gestão do 

projeto 

6ª Costumo sempre acompanhar continuamente e 

minuciosamente as tarefas delegas por mim. 

Almeja averiguar se o gestor se demonstra 

interessado no acompanhamento das tarefas 

delegadas por ele. 

7ª Na gestão de projetos me preocupo com a 

participação e com as ideias sugeridas pelos 

membros da equipe. 

Almeja averiguar se a interação com os 

participantes é algo com que o gestor se 

preocupa. 

8ª Procuro sempre deixar claras as 

responsabilidades de cada um na equipe me pondo 

a disposição de dúvidas em todos os momentos. 

Almeja verificar se o gestor confirma a 

interação com os membros da equipe se pondo a 

disposição. 

9ª O meu foco está sempre ligado à conclusão das 

atividades e não em manter boas relações com a 

equipe. 

Almeja analisar o que é mais importante se é a 

obtenção de resultado ou a interação. 

Na tabela 4.2 estão sendo agrupadas as afirmativas com relação ao estilo de 

gerenciamento reativo e proativo. 

Tabela 4.2 – Reativo x Proativo 

Afirmativas do questionário Objetivo 

10ª Costumo aguardar as mudanças no ambiente 

para tomar alguma iniciativa. 

Almeja averiguar se o decisor se comporta de 

maneira reativa. 

11ª Procuro sempre tomar a iniciativa durante a 

execução do projeto. 

Almeja analisar se há uma proatividade do 

decisor com relação à tomada de decisão. 

Continua 
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Continuação 

Afirmativas do questionário Objetivo 

12ª Eu normalmente não modifico minha forma de 

gerenciamento. 

Almeja determinar há uma permanência das 

atitudes na maneira de gerenciar. 

13ª Estou sempre procurando uma melhor forma 

para realizar uma atividade. 

Almeja verificar se há ou não conflitos nas 

mudanças de atitudes. 

14ª Frequentemente sou surpreendido com as 

mudanças na gestão do projeto. 

Almeja julgar se há dificuldades com as 

mudanças na tomada de decisão. 

15ª Busco sempre visualizar o projeto como um 

todo de forma clara e objetiva. 

Almeja examinar se o decisor visualiza ou não o 

projeto como um todo, sem dificuldades. 

16ª Costumo ouvir e absorver as informações da 

equipe de trabalho a fim de compreender e 

responder aos problemas de maneira adequada. 

Almeja investigar se o decisor tem 

comportamento proativo com o envolvimento 

da equipe em relação à sugestão de ideais dos 

demais participantes. 

Na tabela 4.3 estão sendo agrupadas as afirmativas com relação ao estilo de 

gerenciamento interno e externo. 

Tabela 4.3 Interno x Externo 

Afirmativas do questionário Objetivo 

17ª Na minha gestão busco trabalhar apenas com as 

orientações internas a organização. 

Almeja determinar se as orientações internas da 

organização são o ponto chave na tomada de 

decisão. 

18ª Busco gerir o projeto junto às ideias do cliente 

ou mercado. 

Almeja verificar se na gestão do projeto fatores 

externos a corporação são levados em 

consideração. 

19ª Fatores externos ao projeto modificam 

constantemente minha forma de gerir o projeto. 

Almeja identificar se fatores externos são 

pontos relevantes no gerir de um projeto. 

20ª Sempre sigo as regras internas da empresa, 

mesmo que eu acredite que não sejam as mais 

adequadas. 

Almeja analisar se as regras internas à 

organização são ou não levadas em 

consideração no gerenciamento. 

21ª Procuro sempre analisar os fatores externos ao 

projeto para tomar qualquer decisão. 

Almeja averiguar se há o costume de levar em 

consideração os aspectos externos nas decisões. 

22ª As regras internas da organização é um aspecto 

primordial na minha tomada de decisão. 

Almeja examinar se o decisor consegue 

confirmar que os fatores internos são de extrema 

importância quando precisa gerir um projeto. 

Na tabela 4.4 estão sendo agrupadas as afirmativas com relação ao estilo de 

gerenciamento flexível e determinado. 

Tabela 4.4 – Flexível x Determinado 

Afirmativas do questionário Objetivo 

23ª É importante ser flexível no gerenciamento de 

qualquer projeto, ou seja, ter diferentes maneiras de 

gerir. 

Almeja analisar se o estilo flexível na gestão de 

projeto é um fator relevante independente do 

projeto em questão. 

24ª Analiso com cautela as opiniões dos membros da 

equipe do projeto, e as adoto caso sejam viáveis. 

Almeja verificar se o decisor é cauteloso em sua 

gestão a ponto inserir a opinião dos participantes 

na tomada de decisão. 

25ª Costumo rever meu ponto de vista, buscando 

novas opções diante a frustração, e modifico velhos 

padrões de gerenciamento. 

Almeja determinar se há ou não uma modificação 

dos padrões de gestão mesmo quando existem 

obstáculos. 

Continua 
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Continuação 

Afirmativas do questionário Objetivo 

26ª Procuro desenvolver ações práticas e objetivas 

para a busca diária de resultados nos projetos. 

Almeja aferir se os participantes são 

determinados nos aspectos praticidade e 

objetividade no gerenciamento de projetos. 

27ª Mesmo diante de obstáculos não fico em dúvidas 

sobre quais as ações devem ser tomadas. 

Almeja mensurar o quão determinado é o 

indivíduo com relação as suas ideias de gestão. 

28ª Ao gerenciar um projeto tenho convicção que ele 

será concluído e que minha decisão foi a mais 

correta. 

Almeja analisar se há, ou não, uma certeza nas 

instruções das etapas do projeto de forma a 

conclui-lo. 

29ª Porto-me de maneira segura e convicta na gestão 

de projetos, e não me questiono se tivesse tomado 

atitudes diferentes. 

Almeja aferir o grau de determinação do gestor 

no tocante a tomada de decisão. 

Todas as perguntas acima mencionadas foram baseadas nos artigos do estilo de 

tomadas de decisão, entretanto foi focada no trabalho proposto por Klijn et al (2008). 

Com isso deseja-se realizar um levantamento do perfil gerencial de maneira a identificar 

a percepção dos gestores de projetos a cerca da tomada de decisão de cada indivíduo, a 

fim de realizar um diagnóstico desses estilos com a realidade dos profissionais. 

A entrevista foi composta de basicamente de duas perguntas, as quais permitem 

que os entrevistados construam sua resposta de uma maneira que possam se expressar 

conforme seu conhecimento e experiência profissional. A seguir as questões da 

entrevista são apresentadas e explicadas a fim de compreender o que se espera delas: 

1ª Questão: Você acredita que sua maneira de gerenciamento varia a depender 

das características do projeto? Se sim, você admite que tais características como: 

tamanho, duração complexidade, custo e relevância do projeto são relevantes no 

gerenciamento do projeto? Você poderia enumerá-las em ordem decrescente de 

importância? Haveria alguma outra característica que gostaria de mencionar? Espera-se 

confirmar que a maneira com o gestor gerencia seus projetos modificam a depender 

das características do projeto. E também perceber qual a prioridade das 

características na sua forma de gestão de acordo com as caraterísticas mais 

mencionadas na literatura. 

2ª Questão: Foram relacionados cinco tipos de projetos, os quais apresentavam 

três diferentes níveis de importância para as cinco características do projeto 

mencionadas na questão anterior. Assim, qual o estilo de gerenciamento que você 

seguiria e por quê?  Espera-se relacionar a mudança do estilo de gestão do projeto com 

as características do projeto a ser trabalho. E analisar quais são os fatores que 

levaram os gestores a mudança de gestão. 

Os questionários e a entrevista foram destinados a pessoas que trabalham com 

projeto, sendo os responsáveis pela área de projetos o respondente. Em seguida as 

informações coletadas a partir dos instrumentos elaborados foram analisadas utilizando 
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ferramentas estatísticas, de modo a serem representativas para a conclusão do trabalho 

proposto. 

4.2 Distinções da Amostra 

A pesquisa foi realizada em empresas brasileiras do estado de Pernambuco e de 

São Paulo que trabalham em âmbito nacional. Essa restrição se deu pelo curto período 

de tempo, e a dificuldade de acesso aos gestores de projetos. Foram questionados e 

entrevistados responsáveis pela área de projetos da organização durante o segundo 

semestre de 2012.  

A quantidade de participantes constituiu uma amostra de 60 questionários 

respondidos, dentre eles 55 foram aproveitados para fazer análise, visto que uma 

resposta em branco ou uma rasura invalidava o questionário. Entretanto, foram 

entregues no total 200 questionários por meio de e-mails, visitas em pós-graduação de 

gestão de projetos e visita às empresas.  

A técnica utilizada para o envio dos questionários foi a chamada snowball ou 

“bola de neve”. De acordo com Baldin e Munhoz (2011) essa técnica é uma forma de 

amostragem não probabilística onde os participantes iniciais de um estudo indicam 

novos participantes que por sua vez indicam novos participantes e assim 

sucessivamente. Ou seja, nessa técnica os participantes iniciais indicam novos 

participantes numa espécie de rede, o que facilita o contato com novos entrevistados e 

amplia o alcance dos entrevistados. 

Segundo Miguel e Lee Ho (2012) o tipo de amostragem é classificada como 

amostragem não probabilística dado que são menos custosas e mais rápidas, entretanto 

não se pode fazer inferência dos resultados para a população como é feita na 

amostragem probabilística. Também se pode referir que é uma amostragem por 

julgamento, já que os participantes foram escolhidos pelo pesquisador por possuírem 

características pertencentes à amostra, no caso, serem gestores de projetos. Logo, o 

critério utilizado para participar da amostragem foi determinar empresas em que seu 

foco fosse trabalhar com projetos de forma estruturada, organizada e desenvolvida.  

O método aplicado para o levantamento e avaliação da amostra foi o tipo survey, 

ou também denominado de pesquisa de avaliação. De acordo com Forza (2002) este 

método varia conforme o objetivo principal, e pode ser classificado de três maneiras 

diferentes, a saber: exploratória, descritiva ou explanatória.  
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Nesse estudo a pesquisa foi classificada como levantamento tipo survey 

exploratório, já que seguiram as seguintes características: 

 Unidades de análise claramente definidas; 

 Os respondentes são representativos da unidade de análise; 

 A representatividade da amostra não é necessária; 

 O tamanho da amostra foi suficiente para incluir uma gama do fenômeno 

de interesse; 

 O critério de seleção da amostra foi por aproximação; 

 Não é necessária a hipótese de pesquisa; 

 O pré-teste do questionário foi realizado com uma parte da amostra;  

 A taxa de retorno não tem número mínimo; e, 

 São utilizados múltiplos métodos para coleta de dados. 

Assim, as etapas de execução do levantamento tipo survey podem ser 

compreendidas conforme a figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Etapas para execução de um levantamento tipo survey                                                    

Fonte: Adaptado de Forza (2002) 

4.3 Coletas de dados 

De acordo com Gil (2002) para que os dados da pesquisa sejam livres de erros 

introduzidos pelos pesquisadores, ou por outras pessoas, é necessária a supervisão 

rigorosa da equipe coletora, que os pesquisadores sejam honestos, e não coletem dados 

enviesados.  

Neste contexto, observa-se que esta é uma fase de suma importância na 

investigação uma vez que o pesquisador pode perder o controle sobre ela (Miguel & Lee 

Ho, 2012). Entretanto, há algumas ações que auxiliam na condução da coleta para que 

ela seja clara e objetiva, e proporcione um aumento na taxa de retorno dos 

questionários. De posse dessas informações o processo inicial foi dado pelo contato com 
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as empresas, para a aplicação dos questionários, através de telefonemas, e-mail e por 

fim presencial. 

Para que houvesse um incentivo do respondente ao questionário e interesse da 

empresa em participar da pesquisa, inicialmente foi realizada uma apresentação verbal e 

por escrito no cabeçalho do questionário acerca do propósito da pesquisa. Caso fosse 

necessária uma visita, marcava-se um local, dia e horário para a concretização da 

entrevista ou a aplicação do questionário.  

Nem todos os respondentes puderam contribuir com o questionário, como se pode 

observar foram 200 questionários enviados com um recebimento de apenas 60 

respondentes. No caso do entrevistado não ter tempo disponível para receber o 

questionário pessoal, o mesmo poderia realiza-lo por meio de e-mail, onde as perguntas 

deveriam ser respondidas de acordo com seu julgamento dentro da escala Likert, através 

de um link disponível por e-mail. 

A intenção da aplicação do questionário é obter dados sobre os estilos de 

gerenciamento de projetos por meio de investigação das mudanças de atitudes 

comportamental dos gestores. E que os resultados obtidos na etapa de análise sirvam 

como base para estudos futuros. 

4.4 Processamento e análise de dados 

Depois da aplicação dos instrumentos de análise, que nesse trabalho se deu por 

questionários e entrevistas, foram agrupados e examinados os dados para executar uma 

conferência das possibilidades de utilização dos mesmos.  

Conforme mencionado anteriormente, o método apresenta vantagens e 

desvantagens, por isso é primordial realizar uma verificação nas respostas para que não 

sejam utilizados questionários com respostas incompletas, desconexas e enganosas. 

Essa atitude é valida para que não interfira negativamente no resultado da pesquisa. 

Segundo Miguel & Lee Ho (2012) a análise dos dados é concretizada para testar 

os dados e aferir sua concordância com as hipóteses de investigação. Já o processo de 

análise envolve diversos procedimentos: codificação das respostas; tabulação dos dados 

e cálculos estatísticos (Gil, 2002).  

Dessa forma, neste trabalho, a análise dos dados foi processada por uma 

ferramenta de método estatística, o software Statistica. A finalidade dessa etapa é uma 
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ampla compreensão dos dados coletados para que se possa responder aos objetivos do 

trabalho proposto e que expanda o conhecimento obtido com as informações.  

A análise dos dados foi dividida em três grupos, análise descritiva, análise do 

questionário e análise exploratória. 

4.4.1 Análise descritiva 

A análise descritiva se deu pelo fato de se poderem transformar os dados em 

informações as quais se pudesse caracterizar a amostra. Nessa seção os dados serão 

dispostos em diagramas para facilitar a visualização das informações. 

4.4.2 Análise do questionário 

Nessa etapa serão analisados os dados dos questionários com relação à percepção 

dos gestores de projetos. Assim, será realizado um levantamento de qual o percentual de 

entrevistados se deslocaram entre a escala de possibilidade que abrange o concorda 

totalmente a discorda plenamente das afirmativas, extraindo o julgamento de valor dos 

indivíduos a fim de traçar o perfil do estilo de gerenciamento de projetos. 

4.4.3. Análise exploratória 

E por fim nessa seção foi elaborada uma análise exploratória dos dados a fim de 

buscar algumas características da amostra com relação aos dados coletados. De acordo 

com Triola (2008) a análise exploratória de dados é o processo de uso das ferramentas 

estatísticas para investigação de conjuntos de dados com o objetivo de se compreender 

suas características importantes. 

Entretanto, essa análise se limitou à realização, apenas, de testes de correlação, 

visto que nenhuma inferência poderia ser feita sobre a população devido ao fato de a 

amostra não ter sido probabilística. 

Para Triola (2008) uma correlação existe entre duas variáveis quando uma delas 

está relacionada com a outra de alguma maneira. Hair et al (2009) afirmam que duas 

variáveis são ditas correlacionadas se mudanças em uma são associadas com mudanças 

na outra, e esse conceito de associação é representado pelo coeficiente de correlação (r).  

Um erro comum quando utilizada a correlação é concluir que a correlação implica 

causalidade, ou seja, uma relação de “causa e efeito”. Outro fator que pode levar à 

conclusões errôneas é a propriedade de linearidade, as variáveis podem se relacionar 

com as outras de maneira linear, ou de maneira não linear (Triola, 2008). 
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As relações entre as variáveis podem ter o sinal (+ ou -) os quais indicam a 

direção da relação. E o valor pode variar de -1 a +1, onde +1 indica uma perfeita relação 

positiva, 0 indica que não há nenhuma relação, e -1 uma perfeita relação negativa ou 

reversa (quando uma variável se torna maior, a outra fica menor) (Hair et al, 2009). 

Esses autores ainda sugerem uma caracterização mais detalhada do valor do coeficiente 

de correlação como indicado na tabela 4.5. 

Tabela 4.5 – Regras práticas para classificar o valor do coeficiente de correlação 

Variação do coeficiente  Força de associação 

+-0,91 – + -1  Muito forte 

+-0,71 – +-0,90 Alta 

+-0,41 – +-0,70 Moderada 

+-0,21 – +-0,40 Pequena mais definida 

+-0,01 – +-0,20 Leve, quase imperceptível 

Fonte: Adaptado de Hair et al (2005) 

A correlação de Spearman é uma técnica não paramétrica para avaliar o grau de 

relacionamento entre observações emparelhadas de duas variáveis. Do ponto de vista de 

Stevenson (2001) este teste é muito comum em áreas com teste de alimentos, eventos 

competitivos e estudo de atitudes que é uma parte do trabalho de pesquisa. 

A medida do coeficiente de correlação (ρ) de Sperman vária de -1,00 a +1,00 e 

esta associada à força de correlacionamento entre as variáveis, neste tipo de correlação a 

hipótese nula é aquela em que não existe diferença entre as duas variáveis. Já uma 

correlação negativa indica que não há uma relação entre as variáveis (Stevenson, 2001). 
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5 ANÁLISE DE DADOS 

Nas seções a seguir serão visualizadas as análises descritivas e exploratórias dos 

dados coletados para essa pesquisa. Primeiramente será realizada uma análise descritiva 

de forma a caracterizar a amostra, a segunda parte será a análise do questionário e a 

terceira será uma análise exploratória, e por fim uma análise do perfil gerencial com 

relação às características do projeto.  

5.1 Análise descritiva 

A primeira parte da análise busca a identificação dos entrevistados de uma 

maneira geral. A pesquisa foi realizada apenas no Brasil, mas especificamente com 

pessoas que trabalham em Pernambuco e São Paulo, utilizando a técnica do “snowball”, 

já que foram percebidas dificuldades para entrar em contato com gestores de projetos e 

por haver facilidade de contanto com gestores dessa região. Inicialmente a pesquisa 

buscou fazer uma identificação das empresas e das características pessoais dos 

entrevistados conforme as figuras a seguir. Assim, na seção A do questionário os 

gestores responderam a algumas perguntas sobre a empresa e perguntas pessoais. 

A caracterização de uma organização pode ser feita de diversas formas, a saber, 

pelo número de funcionários, pelo valor de faturamento anual, pela quantidade de anos 

que se encontra no mercado, etc. A forma de estratificar as empresas nessa pesquisa foi 

realizada através do critério do número de funcionários, conforme a tabela 5.1 

Tabela 5.1 – Classificação das empresas 

Número de funcionários Classificação das empresas 

1 – 100 Microempresa 

100 – 500 Empresa de pequeno porte 

500 – 1000 Empresa de porte médio 

1000 – 2500  Empresa de porte médio-grande 

Acima de 2500 Empresa de grande porte 

 

Pode ser percebido na figura 5.1 que 31% dos entrevistados estão trabalhando em 

empresas definidas como microempresa e empresa de grande porte. Assim, as respostas 

podem ser analisadas tanto em questões de empresas grandes onde o número de 

funcionários envolvidos é considerado alto, como em empresas pequenas, onde a 

familiarização com os participantes possa ser dita mais fácil. E os demais se encontram 
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quase que igualmente também divididos entre empresas de médio porte 11% e em 

ascensão 18%. 

 

Figura 5.1 – Diagrama referente ao porte das empresas 

Já com relação ao gênero dos participantes, pode-se verificar que a maioria com 

um percentual de 73% respondeu ser do sexo masculino, o que permite entender que na 

amostra o universo feminino no cargo de gerência ainda é inexpressivo já que contou 

com apenas 27% da amostra. Da mesma forma, Barcaui (2012) em sua pesquisa com 

gerentes de projetos brasileiros constatou que nesse segmento o gênero masculino se 

demonstrou bastante predominante. 

Com relação à educação formal em gestão de projetos 62% informaram que 

possuíam algum tipo de educação formal, e apenas 38% afirmaram que não possuíam 

uma educação formal. 

A amostra também foi questionada quanto ao nível acadêmico. Pode-se observar 

na figura 5.2 que a maioria, com 51%, apresenta o nível acadêmico especialista, 25% 

apresenta só o nível superior, 18% se declaram como mestre e 2% doutores. Acredita-se 

que a maior parte dos participantes se enquadrou no nível acadêmico como especialista, 

por que uma parte da amostra foi extraída de contatos cedidos pela pós-graduação latos 

senso da UFPE em Gestão de projetos.  
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Figura 5.2 – Diagrama referente ao nível acadêmico 

Vale ressaltar que na seção A, as informações gerais do entrevistado e da 

organização em que trabalha, foi questionado se os profissionais tinham experiência em 

projetos, caso fosse respondido que não tinha tal experiência o questionário era 

rapidamente descartado, o que ocorreu com cinco dos questionários recebidos. Já que o 

intuito da pesquisa é perceber e traçar o perfil gerencial do decisor na tomada de decisão 

em gestão de projetos. Em seguida, eram perguntados quantos anos de experiência 

formal o participante possuía em gestão de projetos. E dessa forma, verificou-se 

conforme a figura 5.3 que 33% tinham de um a dois anos de experiência, 27% possuíam 

de cinco a dez anos de experiência, 16% apresentavam entre dois e cinco anos de 

experiência, 13% tinham menos de um ano de experiência e apenas 11% possuíam uma 

experiência formal acima de dez anos. Logo, podemos inferir que os entrevistados de 

maneira geral possuía um tempo razoável de experiência formal na gestão de projetos, 

visto que 54% afirmaram que tinham mais de dois anos de experiência formal. 
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Figura 5.3 – Diagrama referente ao tempo de experiência formal em gestão de projetos 

Outro ponto questionado foi em que setor os participantes estavam inseridos. 

Prontamente, com um percentual de 76% os entrevistados declaram que trabalham no 

setor privado e 24% afirmaram que aplicavam seus conhecimentos no setor público. 

 

Figura 5.4 – Diagrama referente ao tempo de trabalho na organização atual 

E para finalizar esta seção, os participantes foram interrogados quanto ao tempo 

de trabalho na organização atual. Conforme disposto na figura 5.4, 25% dos 

participantes declaram que trabalham na empresa atual entre um e dois anos, 24% 
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afirmam que trabalham de dois a cinco anos na empresa atual, 18% trabalham a mais de 

dez anos e também a menos de um, e por último 15% afirmaram que trabalham entre 

cinco e dez anos na empresa atual. 

5.2 Análise do questionário 

O questionário de natureza exploratória foi aplicado para compreender o 

comportamento dos gerentes de projetos com relação aos estilos de gerenciamento. Ou 

seja, teve a finalidade de elucidar se os gerentes percebem que existem estilos de 

gerenciamento e se há uma modificação nas atitudes.  

O questionário é composto por perguntas a respeito de atitudes comportamentais 

que propiciam investigar se os estilos de gerenciamento listados por Klijn et al (2008) 

são estilos de gerenciamento que influenciam na tomada de decisão dos gerentes. Cada 

estilo foi agrupado em seções. 

Na seção B do questionário, encontram-se as afirmativas realizadas para explorar 

a percepção do gestor em sua gerencia de projetos no que diz respeito ao estilo de 

gerenciamento resultados e interação. As afirmativas abordadas neste tópico foram as 

seguintes: 

1ª Afirmativa: Ao trabalhar com projetos sempre priorizo os resultados. 

2ª Afirmativa: Eu fico extremamente satisfeito quando obtenho os resultados no 

projeto, independente das circunstâncias. 

3ª Afirmativa: Em projetos, de uma maneira geral, me dedico exclusivamente na 

finalização das suas atividades. 

4ª Afirmativa: Como gestor, eu procuro tomar minhas ações com o objetivo de 

realizar boas relações. 

5ª Afirmativa: Busco um bom relacionamento com os integrantes, independente 

das circunstâncias em que se encontra o projeto. 

6ª Afirmativa: Costumo sempre acompanhar continuamente e minuciosamente as 

tarefas delegadas por mim. 

7ª Afirmativa: Na gestão de projetos me preocupo com a participação e com as 

ideias sugeridas pelos membros da equipe. 
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8ª Afirmativa: Procuro sempre deixar claras as responsabilidades de cada um na 

equipe me pondo a disposição de dúvidas em todos os momentos. 

9ª Afirmativa: O meu foco está sempre ligado à conclusão das atividades e não em 

manter boas relações com a equipe. 

Pode-se observar conforme figura 5.5 que 81,82% concordam e concordam 

totalmente que ao trabalhar com projetos sempre priorizam resultados. Entretanto, 

30,9% discordam e discordam totalmente que ficam extremamente satisfeitos quando 

obtém os resultados no projeto, independente das circunstâncias. Além disso, 23,64% 

afirmaram que nem concordam e nem discordam da satisfação da obtenção dos 

resultados dos projetos, independente das circunstâncias, e 34,55% concordam que 

ficam satisfeitos, ou seja, independente das circunstâncias serem favoráveis ou 

desaforáveis o que importa é a obtenção dos resultados. Isso mostra que há um grupo 

que além de priorizar os resultados dos projetos, se satisfazem com a obtenção dos 

mesmos sem levar em consideração as situações que foram geradas para sua obtenção. 

Corroborando com a ideia, de que um grupo dos participantes focou em resultados, é 

que 32,72% concordam e concordam totalmente que se dedicam exclusivamente na 

finalização das atividades do projeto. E que 38,18% são indiferentes às afirmativas, já 

que a depender de como anda o projeto a dedicação pode ser ou não exclusiva para a 

finalização das atividades. E apenas 29,09% discordam e discordam totalmente de uma 

dedicação exclusiva, de uma maneira geral, na finalização das atividades em um 

projeto.  

Dentro das afirmativas uma grande parte dos participantes, 76,36% concorda e 

concorda totalmente que como gestores estão sempre procurando tomar as decisões com 

o objetivo de realizar boas relações. E apenas 5,45% discordam dessa afirmativa. Logo, 

esses gestores inserem na sua tomada de decisão poder ter boas relações com os 

participantes dos projetos. E 87,27% estão buscando bons relacionamentos com os 

integrantes dos projetos, uma vez que um projeto tem seu ciclo com começo meio e fim, 

e muitas vezes a equipe que irá participar dos projetos são constantes e para que se 

tenham bons resultados é necessária uma boa interação. Assim, pode-se verificar que o 

relacionamento que se tem com os membros da equipe é compreendido pela amostra 

como um aspecto de valor na gestão de projetos. O percentual de 58,18% concorda que 

costuma sempre acompanhar continuamente e minuciosamente as tarefas delegas. E que 

12,73% são indiferentes ao acompanhamento minucioso e contínuo da atividade, sendo 
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que apenas 9,09% discordam e discordam totalmente dessa afirmativa. Essa pequena 

parcela que não concorda com a afirmativa demonstra que não seja necessariamente o 

interesse em acompanhar as atividades, mas pode ser decorrente da falta de tempo do 

gestor que muitas vezes está diante de situações que necessitam de tomadas de decisão 

rápidas e precisas, e estão sempre envolvidos com muitas atividades. Pode-se observar 

que a maioria dos gestores alocaram suas escolhas para uma concordância para duas 

afirmativas do questionário. A convergência se deu na afirmativa que se almejava 

identificar se os gestores se preocupavam com a interação dos integrantes de duas 

maneiras, a primeira era a partir da participação de todos e das ideias sugeridas pelos 

membros. Ou seja, se os gestores estavam interessados nessa interação e se dispunha as 

sugestões. E a segunda maneira era a partir da disposição do gestor quanto a dúvidas em 

qualquer momento do projeto deixando claras as responsabilidades de cada um da 

equipe.  

E para finalizar essa seção, foi questionado aos gestores se o foco dos mesmos 

está sempre ligado à conclusão das atividades e não em manter boas relações com a 

equipe. Assim outro ponto que expressa que os gestores estão sim preocupados com 

uma interação em projetos mais do que a sua própria conclusão é quando 52,73% 

discordam da última afirmativa. E apenas 20% afirmaram que concordam que o foco 

está ligado a conclusão das atividades e não em manter boas relações com a equipe 

durante a gestão de um projeto. 
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Figura 5.5 – Estilo de gerenciamento resultado x interação 

As afirmativas abordadas na seção C são referentes ao estilo de gerenciamento 

reativo e proativo. O objetivo dessa seção era extrair dos gerentes se eles conseguiam 
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iniciativa. 

11ª Afirmativa: Procuro sempre tomar a iniciativa durante a execução do projeto. 
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13ª Afirmativa: Estou sempre procurando uma melhor forma para realizar uma 
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15ª Afirmativa: Busco sempre visualizar o projeto como um todo de forma clara e 

objetiva. 

16ª Afirmativa: Costumo ouvir e absorver as informações da equipe de trabalho a 

fim de compreender e responder aos problemas de maneira adequada. 

De maneira geral os gestores se comportam de forma proativa, isso pode ser 

justificado pelo fato do projeto ser constituído de inúmeras atividades que envolvem um 

grande número de pessoas levando os gestores a estarem num ambiente de constantes 

mudanças. Corroborando com essa ideia 87,27% dos gestores procuram sempre tomar a 

iniciativa durante a execução do trabalho, estão sempre procurando uma melhor maneira 

para realizar as atividades de forma clara e inteligente, e costumam ouvir e absorver as 

informações passadas pela equipe para poderem responder com atitudes adequadas aos 

problemas referentes ao projeto. Ainda dentro disso, 32,73% dos entrevistados 

discordaram da afirmativa que demonstram que eles são frequentemente surpreendidos 

com mudanças na gestão de projetos, isto quer dizer que uma parte dos entrevistados 

estão atentos às mudanças no projeto e que tomam as atitudes cabíveis para não serem 

surpreendidos. E 34,55% nem concordam e nem discordam da sentença que afirma que 

frequentemente é surpreendido com as mudanças na gestão de projetos, ou seja, não 

conseguem afirmar se são ou não surpreendidos no ato de gerir um projeto.  

Outro ponto que expressa que os gestores são propícios a mudanças no 

comportamento do gerenciamento é observado quando 56,36% discordam da afirmativa 

que relata que normalmente não é modificada a forma de gerenciamento, sendo 

contraposto por apenas 21,82% dos participantes concordando dessa afirmativa.  

E numa questão que poderia mostrar que os gestores são mais reativos que outros 

é o caso da afirmativa 12ª, os mesmo se comportaram de forma muito convergente. 

Apenas 1,82% discordaram da expressão e 5,45% se mostraram indiferente. Os demais 

concordaram e concordaram totalmente com estar sempre procurando uma melhor 

forma para realizar as atividades de um projeto. Isso demonstra que os gestores estão 

sempre em busca de uma nova maneira de agir, onde há uma busca constante pela 

melhora na tomada de decisão.  

De acordo com Klijn et al (2008) o estilo de gerenciamento reativo é explicado 

pela reação do gestor com outras iniciativas, e proativo quando o gerente toma a 

iniciativa por si. Assim, a afirmativa 15ª buscou observar se os gestores conseguiam 
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observar o projeto com um todo de forma clara, sem dificuldades. E constatou-se que 

58,18% conseguem ter esta visão clara e abrangente do projeto, dessa forma esse grupo 

de participantes demonstram que tem condições de tomar as decisões por si. E por fim 

observou-se se os entrevistados teriam um comportamento proativo ou reativo no que 

tange o envolvimento da equipe com relação a sugestões de ideias dos demais 

participantes. E provando que os gestores não tiveram dúvidas de que costumam ouvir e 

absorver as informações da equipe de trabalho a fim de compreender e responder aos 

problemas de maneira adequada é que 60% concordaram totalmente e apenas 3,64% se 

colocaram numa posição de indiferença. 

Na figura 5.6 abaixo estão disponíveis a percepção dos gestores quanto o 

comportamento reativo e proativo. 

 

Figura 5.6 – Estilo de gerenciamento reativo e proativo 

Na seção D foi abordado o estilo do gestor quanto à sua orientação, se eles 
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17ª Afirmativa: Na minha gestão busco trabalhar apenas com as orientações 

internas a organização. 

18ª Afirmativa: Busco gerir o projeto junto às ideias do cliente ou mercado. 

19ª Afirmativa: Fatores externos ao projeto modificam constantemente minha 

forma de gerir o projeto. 

20ª Afirmativa: Sempre sigo as regras internas da empresa, mesmo que eu acredite 

que não sejam as mais adequadas. 

21ª Afirmativa: Procuro sempre analisar os fatores externo ao projeto para tomar 

qualquer decisão. 

22ª Afirmativa: As regras internas da organização é um aspecto primordial na 

minha tomada de decisão. 

A figura 5.7 esboça o estilo de gerenciamento com relação à orientação interna e 

externa a organização conforme as afirmativas expressa anteriormente. 

 

Figura 5.7 – Estilo de gerenciamento interno e externo 
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Observa-se na figura 5.7 que praticamente a metade dos questionados, 50,91% 

discordam e discordam totalmente que buscam trabalhar apenas com as orientações 

internas a organização. E 21,82% concordam e concordam totalmente que gerem o 

projeto baseado apenas nas orientações internas à organização, e 27,27% nem 

concordam e nem discordam da afirmativa. Isso quer dizer que a depender da situação 

as orientações externas e pessoais podem influenciar no ato de tomar as decisões.  

Da amostra coletada, 83, 64% enquadram-se na resposta de concordo e concordo 

plenamente em gerir o projeto junto às ideias do cliente ou mercado. Isso quer dizer que 

os gestores, além de seguir a orientação externa, mostram que essa orientação é 

realizada a partir das sugestões dos clientes ou do próprio mercado. E 45,45% dos 

entrevistados concordam e concordam totalmente que fatores externos levam a uma 

modificação constante das maneiras de gerir projeto. Também 29,09% informaram que 

nem concordam e nem discordam de que os fatores externos modificam constantemente 

a forma de gerenciar o projeto, ou seja, essa forma de gerir pode ser modificada pelos 

fatores internos a organização, podendo ser compreendida pelas regras da empresa ou 

até mesmo pela concepção de cada um nas atitudes que se tem na tomada de decisão. E 

25,45% discordam auxiliando na ideia acima apresentada. 

Um pouco mais da metade 56,36% dos questionados seguem as regras internas da 

empresa mesmo acreditando que não sejam as mais adequadas. Ou seja, eles são 

inseguros quanto a sua forma de conduzir um projeto e deixam as normas internas 

prevalecer quando na verdade elas precisavam ser discutidas para o melhoramento do 

projeto com um todo. 18,18% discordam e discordam totalmente em seguir as regras 

internas da organização quando acreditam que não são as mais adequadas para 

determinada situação. Logo a minoria se demonstra seguras para gerir um projeto 

conforme acreditam ser a melhor forma para a ocasião. E 25,45% alocaram sua 

percepção para a indiferença da afirmativa. 

De uma maneira geral, a amostra dos entrevistados afirma que estão sempre 

procurando analisar os fatores externos ao projeto para tomar as decisões cabíveis, 

entretanto, 70,91% concordam e concordam totalmente que as regras internas da 

organização é um aspecto primordial na tomada de decisão.  

A princípio os entrevistados mostram a importância de seguir as regras da 

empresa, pois estão prestando serviço para a mesma, e os gestores são empregados, 

assim, deveriam seguir rigorosamente o que a organização almeja e determina. Por 
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outro lado, conforme os questionamentos e o posicionamento dos gestores pode-se 

observar que na maioria das situações comprovam que os fatores externos como clientes 

ou mercado, são sempre levados em consideração. Que o estilo de gerenciamento 

descrito pela amostra é o de gerir conforme os fatores externos. 

A última parte do questionário foi elaborada pela seção E, onde os entrevistados 

deveriam expor sua percepção e seu estilo de gerenciamento quanto ser flexível e 

determinado. Com base nisto, forma feitas as seguintes afirmativas: 

23ª Afirmativa: É importante ser flexível no gerenciamento de qualquer projeto, 

ou seja, ter diferentes maneiras de gerir. 

24ª Afirmativa: Analiso com cautela as opiniões dos membros da equipe do 

projeto, e as adoto caso sejam viáveis. 

25ª Afirmativa: Costumo rever meu ponto de vista, buscando novas opções diante 

a frustração e modifico velhos padrões de gerenciamento. 

26ª Afirmativa: Procuro desenvolver ações práticas e objetivas para a busca diária 

de resultados nos projetos. 

27ª Afirmativa: Mesmo diante de obstáculos não fico em dúvidas sobre quais as 

ações devem ser tomadas. 

28ª Afirmativa: Ao gerenciar um projeto tenho convicção que ele será concluído e 

que minha decisão foi a mais correta. 

29ª Afirmativa: Porto-me de maneira segura e convicta na gestão de projetos, e 

não me questiono se tivesse tomado atitudes diferentes. 

Na figura 5.8 estão relacionadas às afirmativas da seção E, e as respostas dos 

gestores. 
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Figura 5.8 – Estilo de gerenciamento flexível e determinado 
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Quanto à modificação de padrões de gestão pode-se observar na figura 5.11 que 

um pouco mais da metade dos participantes concordam que costumam rever seu ponto 

de vista, buscam novas opções diante de frustrações e modificam velhos padrões de 

gerenciamento. Ou seja, são aptos a mudanças caso observem que há uma necessidade 

de modificações, não se demonstrando determinados e fixos nas ideias ao gerenciar um 

projeto. E apenas um percentual de 3,64% discorda e discorda plenamente da afirmativa 

25ª, logo pode-se analisar que um pequeno percentual se demonstra avesso a mudanças 

na tomada de decisão.  

Por outro lado, 41,82% concordam que mesmo diante de obstáculos não ficam em 

dúvidas sobre quais as ações devem se tomadas. Em outras palavras, verifica-se que 

uma grande parte da amostra se expõe no questionário com relação às suas decisões no 

gerenciamento de projetos. E ainda que 50,91% também concordam em desenvolver 

ações práticas e objetivas para a busca diária de resultados nos projetos. O propósito 

desses dois questionamentos eram mensurar o quão determinados são os gestores com 

relação as suas ideias de gestão e se eram determinados com relação à praticidade e 

objetividade na tomada de decisão. 

Quando os gestores são questionados diretamente para realizar uma aferição do 

grau de determinação do gestor no que tange a tomada de decisão os mesmos se 

comportaram de uma forma bastante variada. Um percentual de 7,27% dos participantes 

concorda totalmente que se portam de maneira segura e convicta na gestão de projetos, 

e não levanta questionamentos se tivesse tomado atitudes diferentes. Adicionando-se a 

esse grupo 36,36% concordam com a afirmativa. E com uma parcela de 30,91% 

discordam e discordam plenamente com a percepção de segurança e convicção na 

tomada de decisão sem se questionar se tomassem atitudes diferentes. Isso mostra que 

este pensamento está bem dividido na amostra coletada.  

Por fim, no que diz respeito à convicção das instruções repassadas pelos gestores 

em cada etapa do projeto de forma a concluí-lo 12,73% concordam totalmente, 47,27% 

concordam 29,09% nem concordam e nem discordam, 9,09% discordam e 1,82% 

discordam plenamente. Logo os gestores mostraram também, que ao gerenciar um 

projeto são determinados e convictos que tomaram a decisão mais correta e que o 

mesmo será concluído.  

Como síntese do que foi apresentado nesse tópico, encontraremos os gestores 

alocando suas repostas quanto ao resultado e interação. Podemos observar que as 
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conclusões obtidas demonstram que os gestores estão preocupados em desenvolver uma 

liderança mais democrática e participativa. Outro aspecto bastante relevante é a busca 

pelo sucesso do projeto, no que diz respeito aos resultados. Contudo, essa busca pelo 

resultado não é alcançado de qualquer maneira. Pelas respostas obtidas observamos que 

os gestores estão atentos a forma como os resultados estão sendo obtidos. Sempre 

respeitando os limites éticos estabelecidos na sociedade. 

Em uma segunda abordagem foi avaliada características quanto aos aspectos 

reativo e proativo dos gestores. Nesse item pode-se identificar que os gerentes de 

projetos agem de forma bem proativa aos questionamentos levantados. Ou seja, de uma 

maneira geral, o comportamento proativo em relação ao dia a dia operacional dos 

mesmos é dominante. 

Continuando o resumo das respostas apresentadas pelos gestores ao questionário 

aplicado. Chegou-se ao tópico estilo de gerenciamento interno e externo. Não se pode 

afirmar que houve uma característica que se sobressaísse à outra. De acordo com as 

respostas o que ocorreu foi uma observância aos dois itens. Os gestores como 

empregados procuram sempre observar a diretriz interna, ou seja, as regras impostas 

pela organização. E de outro lado, os fatores externos influenciam toda a estrutura do 

projeto, e, portanto assumem uma importância fundamental para a tomada de decisão. 

E finalizando o questionário, perguntamos a cerca das características de estilo de 

gerenciamento no que tange a flexibilidade e a determinação.  Quando analisamos as 

respostas mencionadas pelos gestores, podemos perceber que a questão da flexibilidade 

foi bem marcante em todas as afirmativas. Haja vista, termos um percentual de 3,64% 

de rejeição a característica da flexibilidade. Contudo, também houve uma relação de 

gestores que não interagem com a ideia de flexibilidade em sua atuação dentro dos 

projetos. Já com relação à característica da determinação, os resultados demonstraram 

que ocorreu um nível de variação maior do que com a flexibilidade. Porém, no conjunto 

das respostas analisadas podemos mencionar que a característica da determinação é 

assumida pela grande maioria dos gestores. Logo, ao gerenciar um projeto os 

responsáveis pelos projetos são decididos e convictos na tomada de decisão. 

5.3 Análise exploratória 

Com a finalidade de se aprofundar na percepção dos julgamentos de valor dos 

decisores de projetos e de conhecer um pouco mais sobre as atitudes dos gestores foi 



Capítulo 5  Análise de dados 

52 

realizada uma análise exploratória. Esta análise constituiu na busca de correlações entre 

as variáveis abordadas na pesquisa. Os resultados foram obtidos através do teste de 

correlação de Spearman para variáveis ordinais. Vale ressaltar que toda inferência 

realizada nesta pesquisa não pode ser estendida a população, ou seja, as informações 

aqui relatadas só podem ser concluídas para a amostra. 

Pretendeu-se observar, na seção B, o estilo de gerenciamento resultado x 

interação, constatou-se que dentre das afirmativas desse grupo algumas correlações 

apresentaram uma força de associação muito forte. O coeficiente de correlação entre a 

afirmativa 1 que foca em resultado, e afirmativa 6 que almeja demonstrar que o gestor 

busca um acompanhamento minucioso das atividades delegadas, por exemplo foi de 

0,9455.  

Assim, acredita-se que as pessoas que priorizam resultados costumam 

acompanhar continuamente e minuciosamente as tarefas delegadas por si, pois do 

mesmo modo aumentam as possibilidades da conclusão e êxito do projeto. A correlação 

encontrada entre as variáveis relacionadas priorização de resultados e acompanhamento 

minuciosos das tarefas delegadas foi positiva e classificada como muito forte conforme 

figura 5.9 a seguir. 
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Figura 5.9 – Correlação entre resultado e acompanhamento                                                                   

minucioso das atividades 

Outro ponto que obteve correlação muito forte foi entre as afirmativas 5 (Busco 

um bom relacionamento com os integrantes, independente das circunstâncias em que se 

encontra o projeto.) e 8 (Procuro sempre deixar claras as responsabilidades de cada um 

na equipe me pondo a disposição de dúvidas em todos os momentos.), com um valor de 

coeficiente de 0,9571, conforme indicado adiante, na figura 5.10. Dentro da ideia de 

relacionamento, espera-se que os gestores de projetos definam bem o papel de cada um 

dos envolvidos no projeto, e que é esperado que cada um demonstre sua relação com a 

responsabilidade. 

 

 

 

 

 

1ª Afirmativa Ao trabalhar com projetos sempre priorizo os resultados. 

6ª Afirmativa Costumo sempre acompanhar continuamente e minuciosamente as tarefas delegadas 

por mim. 
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Figura 5.10 – Correlação entre relacionamento e responsabilidade 

Na figura 5.11 tem-se a correlação entre responsabilidade e participação da 

equipe, a partir das afirmativas 8 e 7. Neste caso a correlação identificada pode ser 

descrita como muito forte e positiva tendo como força de associação o valor quase igual 

a 1. De modo que o coeficiente encontrado sugere que a preocupação com a 

participação dos membros dos projetos pelos gestores de projetos está fortemente 

associada à intenção dos mesmos em deixar clara as responsabilidades de cada um e se 

dispor a dirimir eventuais dúvidas em todos os momentos de execução do projeto. 

 

 

 

 

 

 

5ª Afirmativa Busco um bom relacionamento com os integrantes, independente das circunstâncias 

em que se encontra o projeto. 

8ª Afirmativa Procuro sempre deixar claras as responsabilidades de cada um na equipe me pondo a 

disposição de dúvidas em todos os momentos. 



Capítulo 5  Análise de dados 

55 

 

Figura 5.11 – Correlação entre acompanhamento minucioso das atividades                                                

e participação dos membros da equipe 

Pode-se observar na figura 5.12 a correlação entre as afirmativas 4 (interação) e 5 

(relacionamento com os membros da equipe) da seção B resultado x interação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ª Afirmativa Procuro sempre deixar claras as responsabilidades de cada um na equipe me pondo a 

disposição de dúvidas em todos os momentos. 

7ª Afirmativa Na gestão de projetos me preocupo com a participação e com as ideias sugeridas 

pelos membros da equipe. 



Capítulo 5  Análise de dados 

56 

 

Figura 5.12 – Correlação entre interação e relacionamento 

Neste caso, a correlação das afirmativas expressa na figura 5.12 está de acordo 

com o esperado, já que ambas as afirmativas estavam se referindo ao estilo de gestão 

interação. O coeficiente encontrado sugere que gestores estão preocupados em manter 

boas relações com os participantes do projeto independente das circunstancias em que 

se dispõe o projeto. Isso significa que os gestores que têm como objetivo a interação na 

tomada de decisão, se preocupa fortemente com este aspecto, independente da situação 

em que se encontra o projeto, por exemplo, se está conforme planejado ou com atrasos, 

estouro do orçamento, etc. As demais correlações desse grupo se deslocaram entre as 

forças de associação moderada e alta e dez correlações se destacaram como pequena ou 

quase imperceptível.  

Já na seção C onde se pretende investigar sobre a percepção do gestor quando ao 

estilo de gerenciamento reativo e proativo encontraram-se as seguintes correlações 

conforme a tabela 5.2. 

  

4ª Afirmativa Como gestor, eu procuro tomar minhas ações com o objetivo de realizar boas 

relações. 

5ª Afirmativa Busco um bom relacionamento com os integrantes, independente das circunstâncias 

em que se encontra o projeto. 
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Tabela 5.2 – Correlações obtidas entre as afirmativas do questionário na seção C 

Afirmativas Afirmativas Coeficiente 
Força de 

associação 

10ª Afirmativa: Costumo aguardar 

as mudanças no ambiente para 

tomar alguma iniciativa. 

12ª Afirmativa: Eu normalmente 

não modifico minha forma de 

gerenciamento. 

0,8207 Positiva e Alta 

10ª Afirmativa: Costumo aguardar 

as mudanças no ambiente para 

tomar alguma iniciativa. 

16ª Afirmativa: Costumo ouvir e 

absorver as informações da equipe 

de trabalho a fim de compreender e 

responder aos problemas de 

maneira adequada. 

- 0,8208 
Negativa e 

Alta 

11ª Afirmativa: Procuro sempre 

tomar a iniciativa durante a 

execução do projeto. 

13ª Afirmativa: Estou sempre 

procurando uma melhor forma para 

realizar uma atividade. 

0,9000 Positiva e Alta 

11ª Afirmativa: Procuro sempre 

tomar a iniciativa durante a 

execução do projeto. 

15ª Afirmativa: Busco sempre 

visualizar o projeto como um todo 

de forma clara e objetiva. 

0,8721 Positiva e Alta 

11ª Afirmativa: Procuro sempre 

tomar a iniciativa durante a 

execução do projeto. 

16ª Afirmativa: Costumo ouvir e 

absorver as informações da equipe 

de trabalho a fim de compreender e 

responder aos problemas de 

maneira adequada. 

0,8721 Positiva e Alta 

12ª Afirmativa: Eu normalmente 

não modifico minha forma de 

gerenciamento. 

14ª Afirmativa: Frequentemente 

sou surpreendido com as mudanças 

na gestão do projeto. 

0,7182 Positiva e Alta 

13ª Afirmativa: Estou sempre 

procurando uma melhor forma para 

realizar uma atividade. 

15ª Afirmativa: Busco sempre 

visualizar o projeto como um todo 

de forma clara e objetiva. 

0,9747 
Positiva e 

Muito forte 

13ª Afirmativa: Estou sempre 

procurando uma melhor forma para 

realizar uma atividade. 

16ª Afirmativa: Costumo ouvir e 

absorver as informações da equipe 

de trabalho a fim de compreender e 

responder aos problemas de 

maneira adequada. 

0,9747 
Positiva e 

Muito forte 

15ª Afirmativa: Busco sempre 

visualizar o projeto como um todo 

de forma clara e objetiva. 

16ª Afirmativa: Costumo ouvir e 

absorver as informações da equipe 

de trabalho a fim de compreender e 

responder aos problemas de 

maneira adequada. 

0,9210 
Positiva e 

Muito forte 

Conforme observado, algumas correlações se deram de forma positiva e uma de 

maneira negativa. Significa que quando o coeficiente de correlação é positivo existe 

uma correlação entre as sentenças de forma direta, para valores altos (baixos) de uma 

variável, corresponde a valores altos (baixos) de outra variável. E quando o coeficiente 

é negativo pode ser compreendido com uma correlação inversa, para valores altos 

(baixos) de uma variável existe uma correspondência com valores baixos (altos) de 

outra. 

Entre as afirmativas 10 e 16 o coeficiente encontrado foi negativo e com força de 

associação alta. Acredita-se que gestores que aguardam as mudanças no ambiente de 

projetos para tomar alguma iniciativa se demonstram de forma reativa, na inércia de 

acontecimentos. Logo, espera-se que esse estilo de gestor não se envolva 
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demasiadamente com a equipe, com relação à sugestão de ideias, e não se dispondo a 

ouvir e observar as informações da equipe de trabalho.  

Corroborando com a ideia, pode-se observar a correlação entre as afirmativas 10 e 

12 que apresentaram uma correlação positiva e alta. Assim, pode-se perceber que 

gestores que se prontificam a aguardar as mudanças no ambiente de trabalho 

normalmente não modificam a forma de gerir. Esse fato pode se dá pela complexidade 

de gerir um projeto e pela determinação do gestor em acreditar que sua forma de gerir é 

unicamente a mais viável.  

Entre as afirmativas 12, que diz que o gestor normalmente não modifica sua forma 

de gerenciamento e a afirmativa 14 que afirma que frequentemente o gestor é 

surpreendido com as mudanças na gestão de projetos demonstram uma correlação 

positiva e alta. Em síntese, o gestor reativo é evidenciado como cauteloso e inerte a 

situações de mudanças no projeto. 

Já quando um gestor que se caracteriza com o estilo de proatividade tem se 

demonstrado atento às possíveis mudanças e com uma visão clara de todo o projeto. 

Apoiando essa ideia estão as correlações entre as afirmativas 11 e 13; 11 e 15; e 11 e 16, 

onde a correlação se deu de maneira positiva e alta. Em outras palavras, os gestores que 

tomam a iniciativa na execução do projeto, sem aguardar as mudanças do mesmo, estão 

procurando aperfeiçoar a forma de gerir e procuram ouvir e absorver as informações 

repassadas pelos membros da equipe. 

 Na seção seguinte, onde se avaliou as correlações entre as afirmativas que 

buscavam perceber o estilo de gerenciamento quanto à orientação interna ou externa a 

organização observou-se as seguintes correlações. 

 Dentre as correlações que puderam ser realizadas entre a seção D do 

questionário observou-se que entre as afirmativas 17 e 19, onde a primeira relata que o 

gestor busca trabalhar apenas com orientações internas a organização, e fatores externos 

ao projeto modificam constantemente a forma de gerir, respectivamente apresentaram 

uma correlação de 0,2052. Ou seja, uma correlação positiva e quase imperceptível, uma 

vez que praticamente essas afirmativas são tidas como divergentes na tomada de 

decisão. 

 Ao passo que quando um gestor tende a analisar os fatores externos ao projeto a 

fim de tomar suas decisões, eles se baseiam nas ideias dos clientes e do mercado. Essa 
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afirmativa pode ser explicada pela correlação entre as afirmativas 18 (visão interna) e 

21 (visão externa) do questionário que foi de aproximadamente igual a um, sendo 

caracterizada como positiva e forte. 

Em contrapartida, quando o gestor tem como ponto importante na tomada de 

decisão as regras internas da organização eles acreditam que essa atitude é um fator 

primordial, e devem ser assim tomadas, mesmo que essas regras não sejam as mais 

adequadas. Essa ideia é embasada na correlação entre as afirmativas 20 (seguir as 

normas internas) e 22 (as regras internas são primordiais), o valor da correlação foi de 

0,9000, ou seja, uma correlação positiva e forte entre as sentenças.  

E esperava-se que entre as afirmativas 21 (analisar fatores externos) e 22 (as 

regras internas são primordiais) não haveria uma correlação uma vez que na primeira 

afirmativa o gestor se diz buscar analisar os fatores externos e na segunda ele afirma 

que as regras internas são fatores primordiais. Acredita-se que a correlação de 0,9000, 

positiva e alta, seja condicionada ao fato dos gestores não gerirem um projeto junto 

apenas às informações internas ou externas às organizações. Eles precisam estar ligados 

a todos os aspectos que interferem na tomada de decisão e buscar a melhor forma de 

gerenciar para proferir ao projeto sucesso junto à organização.  

As correlações da seção E gerenciamento flexível versus determinado estão 

relacionadas na tabela 5.3, a seguir. 

Tabela 5.3 – Correlações obtidas entre as afirmativas do questionário na seção E 

Afirmativas Afirmativas Coeficiente 
Força de 

associação 

23ª Afirmativa: É importante ser 

flexível no gerenciamento de 

qualquer projeto, ou seja, ter 

diferentes maneiras de gerir. 

24ª Afirmativa: Analiso com 

cautela as opiniões dos membros 

da equipe do projeto, e as adoto 

caso sejam viáveis. 

0,9747 
Positiva e 

Muito forte 

23ª Afirmativa: É importante ser 

flexível no gerenciamento de 

qualquer projeto, ou seja, ter 

diferentes maneiras de gerir. 

25ª Afirmativa: Costumo rever 

meu ponto de vista, buscando 

novas opções diante a frustração 

e modifico velhos padrões de 

gerenciamento. 

0,8721 
Positiva e 

Alta 

24ª Afirmativa: Analiso com 

cautela as opiniões dos 

membros da equipe do projeto, 

e as adoto caso sejam viáveis. 

26ª Afirmativa: Procuro 

desenvolver ações práticas e 

objetivas para a busca diária de 

resultados nos projetos. 

0,8721 
Positiva e 

Alta 

26ª Afirmativa: Procuro 

desenvolver ações práticas e 

objetivas para a busca diária de 

resultados nos projetos. 

28ª Afirmativa: Ao gerenciar um 

projeto tenho convicção que ele 

será concluído e que minha 

decisão foi a mais correta. 

0,9000 
Positiva e 

Alta 

Continua 
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Continuação 

Afirmativas Afirmativas Coeficiente 
Força de 

associação 

27ª Afirmativa: Mesmo diante 

de obstáculos não fico em 

dúvidas sobre quais as ações 

devem ser tomadas. 

28ª Afirmativa: Ao gerenciar um 

projeto tenho convicção que ele 

será concluído e que minha 

decisão foi a mais correta. 

0,7000 
Positiva e 

Moderada 

28ª Afirmativa: Ao gerenciar 

um projeto tenho convicção que 

ele será concluído e que minha 

decisão foi a mais correta. 

29ª Afirmativa: Porto-me de 

maneira segura e convicta na 

gestão de projetos, e não me 

questiono se tivesse tomado 

atitudes diferentes. 

0,7000 
Positiva e 

Moderada 

 

Pode-se observar que neste grupo todas as correlações foram dadas de maneira 

positiva, algumas com a força de associação muito forte, outras altas e duas moderadas. 

Acredita-se que a correlação entre as afirmativas 23 (flexibilidade) e 24 (ser cauteloso 

na gestão) se determinou como muito forte, pois um gestor que se diz flexível na forma 

de gerir um projeto precisa ser cauteloso na análise da opinião dos demais membros da 

equipe para poder tomar as decisões de forma correta e não haver erros durante sua 

gestão. 

Já entre as afirmativas de número 23, na qual se almejava analisar se o estilo de 

gestão flexível era um fator relevante, e 25, na qual pretendia observar se os gestores 

modificavam seus padrões de gestão mesmo diante de obstáculos, a correlação se deu de 

forma alta como era de se esperar. Os gestores que se intitulam de flexível na tomada de 

decisão não podem ser avessos a mudanças, ou seja, modificam suas atitudes mesmo 

que se encontre em algum obstáculo na gestão de um projeto.  

Entretanto, não era esperado com relação à literatura a com as correlações entre as 

sentenças 24(ser cauteloso na gestão) e 26 (determinado nos aspectos praticidade e 

objetividade). O objetivo da questão 24 era verificar se o decisor era cauteloso em sua 

gestão a ponto de adotar a opinião dos participantes na tomada de decisão. E almejava-

se aferir com a questão 26 se os entrevistados eram determinados nos aspectos 

praticidade e objetividade na sua gestão. Foi encontrada uma correlação positiva e alta 

entre essas afirmativas, o que diz que, mesmo que o gestor seja determinado em alguns 

aspectos de sua gestão ele também é cauteloso na inserção da opinião dos participantes 

do projeto. 

E por fim, têm-se as três últimas correlações da tabela 5.3. As correlações entre as 

afirmativas 26 (determinado nos aspectos praticidade e objetividade) e 28 (convicção da 

conclusão do projeto); 27 (ausência de dúvidas sobre ações a serem tomadas) e 28 
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(convicção da conclusão do projeto); 28 (convicção da conclusão do projeto) e 29 (grau 

de determinação dos gestores) mostram-se bem coerentes e podem ser compreendidas 

pelo fato que todas elas, de forma direta e indireta, estavam desejando compreender se 

os decisores são determinados, quão determinados são e de que maneira se dá essa 

determinação. Logo, seria estranho caso essas correlações fossem determinadas com 

coeficientes negativos ou com força de associação pequena ou quase imperceptível.  

As três fases de análise do questionário descritas anteriormente permitiram 

compreender a posição de gestores de projetos de empresas brasileiras públicas e 

privadas. O questionário permitiu colher informações a respeito dos estilos de 

gerenciamento, como se dá a percepção dos estilos listados por Klijin (2008) e averiguar 

a posição dos entrevistados quanto às afirmativas relacionadas às questões de cada 

grupo.  

Por sua vez todas as questões e análises realizadas contribuem para a conclusão da 

pesquisa de forma a entender melhor se os decisores conseguem perceber esses estilos 

de gestão e como eles se classificam dentre dos estilos predeterminados. 

5.4 Análise dos estilos de gestão e fatores caracterizantes de 

projetos 

Como se pode observar, cada indivíduo possui seu próprio modo de agir, no que 

se refere à tomada de decisão. Essa individualidade pode ser decorrente de diversos 

fatores, entretanto, o presente trabalho se propôs a diagnosticar as modificações 

pessoais dos gestores no que tange ao gerenciamento do projeto para a tomada de 

decisão com relação às características intrínsecas do mesmo.  

Cada projeto, segundo apresentado na revisão da literatura, exibe uma estrutura de 

importância conforme os critérios elencados pelo gestor de projetos, ou seja, os fatores 

caracterizantes de projetos irão depender da visão do gestor para que sejam enquadrados 

em um determinado estilo de gestão na tomada de decisão.  

Assim, os fatores que mais se sobressaíram, conforme o tópico 3.3, referente à 

tipologia do projeto, foram: duração, relevância, complexidade, custo e tamanho do 

projeto, de acordo com a tabela 5.4; essas características se tornaram as mais evidentes 

em projetos, e devem ser analisadas com cautela pelo gestor. 
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O tamanho do projeto está relacionado à quantidade de atividades e pessoas 

envolvidas, e sua duração se refere ao tempo de execução; a complexidade é avaliada 

através das especificações técnicas e multidimensionais necessárias para o 

cumprimento, enquanto seu custo está relacionado ao valor monetário que será gasto 

com a realização; por fim, a relevância do projeto diz respeito à importância do mesmo 

para a corporação, para o portfólio e para a sociedade. 

Tabela 5.4 - Fatores caracterizantes de projetos 

Autores citados Fatores caracterizantes de projetos 

Chan & Kumaraswamy 

(2002) 

Escopo do projeto; complexidade do projeto; ambiente do 

projeto; atributos de gerenciamento. 

Patanhkul et al (2007) Complexidade; tamanho; duração; nível de incerteza 

tecnológica; interdependência e interação entre projetos. 

Almeida et al (2010) Originalidade; aplicabilidade; relevância; custos. 

Shenhar (2001) Complexidade; incertezas tecnológicas. 

Payne (1995) Capacidade; complexidade; conflito; compromisso; contexto. 

 

Os três entrevistados, intitulados de gerentes de projetos e de empresas distintas, 

afirmaram que sua ordem de importância, do mais importante ao menos importante, foi 

a seguinte, conforme tabela 5.5: 

Tabela 5.5 – Características de projeto de acordo com os entrevistados 

Entrevistados 
Mais relevante                                                              Menos relevante 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

A Complexidade Custo Duração Relevância Tamanho 

B Complexidade Relevância Duração Tamanho Custo 

C Custo Duração Relevância Complexidade Tamanho 

 

Nenhum dos entrevistados optou por mencionar outra característica que julgasse 

importante no gerenciamento de projetos. 

Para realizar a segunda pergunta da entrevista foi elaborado um esquema gráfico 

que relaciona as cinco características do projeto. A figura 5.13, logo a seguir, apresenta 

um esquema gráfico que contém os cinco fatores caracterizantes de projetos em três 
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níveis distintos - baixo moderado e alto. Pode-se observar que o custo e a duração 

normalmente estão diretamente relacionados a um projeto que tem alta duração e 

apresenta um alto custo, e a relevância e a complexidade também se encontra 

diretamente relacionados. Outro ponto de destaque são as cinco áreas hachuradas 

referentes aos cinco tipos de projetos.  

 

Figura 5.13 – Categorias de projetos 

Como se pode notar, nas áreas hachuradas, com a numeração entre 1 e 5, se 

evidencia níveis extremos caracterizadores do projeto. No projeto 1, todas as 

características relevantes estão apresentando os níveis baixos; em contrapartida, no 

projeto 5 todos os níveis dos fatores caracterizantes são os mais elevados.  

Há também o projeto 3 que representa um tipo de projeto cujos fatores 

caracterizantes possuem níveis moderados e, por fim, os projetos 2 e 4 apresentam um 

mistura de níveis. 
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Assim, com base nos tipos de projeto acima mencionados e nos estilos de gestão 

propostos por Klijnet al (2008), questionou-se aos entrevistados sobre como seria o 

estilo de gerenciamento para que fosse possível fazer avaliação capaz de relacionar as 

características dos gestores e as características do projeto, como pode ser visto na 

segunda parte da entrevista. 

Conforme os entrevistados, o projeto de tipo 1, no qual a complexidade, o 

tamanho, a duração e a relevância são baixos, a amostra se enquadrou no estilo de 

gerenciamento interação; proativo; interno; e flexível. De modo geral, os participantes 

acreditam que esse estilo de gestão está basicamente associada a um projeto de curta 

duração e baixa complexidade. 

Em oposição, se encontra o tipo de projeto 5 no qual os níveis de importância das 

cinco características são elevados, de modo que o gestor deverá despender um pouco 

mais de atenção à execução do mesmo para que não ocorram falhas durante sua gestão.  

Assim, levando-se em consideração as respostas dos gestores, observou-se que os 

mesmos apresentavam um modelo de gestão como interação, reativo, interno e externo, 

e determinado. O gestor, neste tipo de projeto, se enquadra como interativo, visto que 

deverá passar mais tempo com seus subordinados, sendo necessária uma boa interação 

para que não ocorram falhas de comunicação e/ou recusas de troca de ideias para 

possíveis soluções de problemas que venham a surgir.  

Por ser um projeto de grande complexidade e longa duração, os gestores se 

alocaram para o estilo reativo no qual aguardam determinadas mudanças do ambiente 

para tomar algumas decisões, assim ocorrendo pelo fato dos gestores estarem 

envolvidos numa gama de tarefas que requerem mais atenção do que outra, logo, muitas 

vezes não é possível propor uma ação antes que o ambiente demostre alguma alteração. 

Com relação ao projeto de tipo 3, todas as características apresentam níveis 

intermediários e os gestores se enquadram no estilo de tomada de decisão da seguinte 

forma – interação, proativo, interno e flexível. Esse é um tipo de projeto que 

normalmente não necessita de uma atenção muito específica, haja vista que não 

apresenta nenhum atributo em destaque. Todavia, não se deve deixar de mencionar que 

os gestores precisam ficar atentos ao estilo de gestão porque apresentam complexidade e 

relevância moderadas. Logo, caso não seja dada uma devida atenção na maneira de gerir 

as atividades, o projeto pode tornar-se um problema futuro. 
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Por fim, nos projetos de tipo 4 e 2 todas as características são opostas. O tipo de 

projeto 4 apresenta os seguintes níveis para as propriedades do projeto: alta relevância, 

baixo custo, baixa duração, alta complexidade e um tamanho grande. Já o projeto 2 se 

moldura na seguinte situação: baixa relevância, alto custo, alta duração, baixa 

complexidade, e tamanho. 

Dessa forma, o modelo de gestão para os tipos de projeto acima mencionados 

foram: projeto tipo 4, interação, proativo, externo e determinado, e no projeto tipo 2, 

resultado, proativo, interno e flexível. No projeto de tipo 4, os gestores são classificados 

no estilo de gestão interação, visto que este apresenta um prazo de duração pequeno se 

associado a uma alta complexidade.  

E com relação ao projeto de tipo 2, os gestores se propuseram ao modelo de 

gestão resultado, por ser um projeto de longa duração e de alto custo. Os gestores 

entrevistados afirmaram que nessa situação são proativos em razão do maior tempo de 

gestão, e pelo projeto não ser de grande porte, de modo que, assim, as ideias podem 

surgir durante a execução e, a princípio, podem ser inseridas no ato da gestão.  

Assim, os tomadores de decisão buscam sempre a melhor decisão na sua gestão, 

mas tais decisões podem ser mudadas conforme o tipo de projeto a ser gerido. Logo, 

pode-se observar que para algumas tipologias de projeto a amostra apresentou um 

determinado estilo de gestão que podem auxiliar gestores no futuro.  

5.5 Considerações Finais 

Por meio da análise dos resultados, podem-se observar neste trabalho, que no que 

tange o gerenciamento de projetos e os estilos de gestão, os tomadores de decisão 

apresentou pouca hesitação para se enquadrar num estilo de gestão específico. Este fato 

pode estar associado à importância e singularidade de cada projeto e os aspectos 

pessoais e culturais de cada participante conforme mencionado por Driver et al (1990). 

A grande maioria dos participantes foi constituída de homens, que possuem educação 

formal em gestão de projetos e estão alocados no setor privado.  

O propósito desta pesquisa foi de elaborar um diagnóstico no setor de projetos 

através da percepção dos estilos gerenciais dos tomadores de decisão de acordo com o 

questionário, e a entrevista. Conforme os participantes, 52,73% da amostra se 

intitularam de gestores focados em boas relações. Um fator de destaque é que esses 
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gestores se dizem muito preocupados em manter a boa relação com os participantes do 

projeto.  

Já os que se determinaram como gestores de resultados buscam ter um foco 

voltado na conclusão do projeto, mas para que isso ocorra visão acompanhar 

minuciosamente e continuamente as atividades. Este fato era se enquadra dentro da 

ideia do estilo resultado, pois para uma obtenção favorável das atividades é necessário 

um acompanhamento diário a fim de poder tomar atitudes rápidas e precisas. 

Ao examinar as informações colhidas observou-se que grande parte dos gestores 

de projetos é classificada como proativos no estilo de gerenciamento. Esse 

acontecimento foi verificado pelo fato desses gestores estarem sempre atentos nas 

mudanças no projeto, terem a iniciativa durante a execução das atividades, se disporem 

a ouvir, e absorver as informações repassadas pelos membros da equipe do projeto. E 

que estão sempre procurando uma melhor forma para realizar as atividades do mesmo e 

alcançar dessa forma o sucesso final. 

Com relação ao gerenciamento de um projeto ser seguido apenas com orientações 

internas ou externas, os entrevistados comportaram-se de maneira indefinida. Este foi 

um dos pontos onde a indecisão dos participantes se sobrepôs nas respostas, ou seja, os 

julgamentos dos questionados em determinado momento afirmavam que trabalhavam 

com as orientações internas, e em outra situação buscava as orientações externas. 

Entretanto, de uma maneira geral, uma parte dos participantes afirmou que as 

regras internas à organização era um aspecto primordial na tomada de decisão. E que os 

gestores acreditavam que seguir as regras da empresa em questão é de suma 

importância, pois são empregados da mesma, e ao ser contratados assinam um 

compromisso onde devem seguir as normas da instituição. 

Em contrapartida, os tomadores de decisão se posicionaram também conforme o 

questionário como seguidores das regras externas às organizações. Acredita-se que essa 

oposição se deve ao fato de que um projeto ser algo dinâmico, com diversas etapas e 

cada qual apresenta suas particularidades.  

Já no que se referem com os estilos de gerenciamento flexível e determinado, os 

participantes se intitularam de flexível no ato de gerir projetos. Essa alegação pode ser 

explicada na pesquisa, pelo fato de que, em um projeto há o envolvimento de muitas 

pessoas e departamentos; de que um projeto é constituído de fases do projeto, e que 
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essas fases são divididas de forma que cada uma delas apresenta suas especificações. 

Além disso, o gerenciamento de projetos se dá por diferentes aspectos como: 

identificação das necessidades do projeto; balanceamento das demandas conflitantes, 

qualidade, escopo, tempo e custo; e das diferentes preocupações e expectativas das 

diversas partes interessadas. Entretanto, esses tomadores de decisão também precisam 

analisar com cautela suas decisões e ter convicção de suas atitudes. 

Pode-se também fazer uma relação entre os estilos propostos e a tipologia do 

projeto. Essa relação se deu a partir de cinco características mais relevantes na 

literatura, a saber: relevância; custo; duração; complexidade e tamanho. Para essas 

características foi elencados níveis de importância que variavam conforme uma escala 

de baixo, moderado e alto.  

Assim, destacaram-se cinco tipos de projetos, onde três deles apresentavam níveis 

de importância iguais para todas as características, e dois onde os níveis estavam 

dispostos de forma variada e de maneira opostas entre si. Conforme a entrevista 

realizada com três gestores de projetos foi que se conseguiu elaborar a tabela 5.6. Na 

entrevista era questionado aos gestores qual o estilo ele adotaria para os cinco tipos de 

projetos e por que. Dessa forma, podemos observar que para cada tipo de projeto há um 

estilo de gestão associado, conforme a tabela 5.6. 

Tabela 5.6 – Resultado da relação tipos de projetos e estilo de gestão 

Tipos de 

projeto 

Estilo de gestão 

 

Projeto 1 Interação Proativo Interno Determinado 

Projeto 2 Resultado Proativo Interno Flexível 

Projeto 3 Interação Proativo Interno Flexível 

Projeto 4 Interação Proativo Externo Determinado 

Projeto 5 Interação Reativo Interno/Externo Determinado 

Em síntese, as análises desta pesquisa podem ser utilizadas para melhor 

compreender o perfil gerencial do tomador de decisão em projetos. Como a pesquisa foi 

realizada com uma pequena amostra não se pode fazer inferências representativas à 

nacionalidade, por isso há uma necessidade de outra pesquisa para que os dados sejam 
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complementados em âmbito nacional e que se conclua de forma correta o que se 

pretende provar com esse estudo. 
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6 CONCLUSÃO 

Cada organização, ou melhor, cada tipo de projeto pode apresentar fatores 

específicos que caracterizem a importância do projeto. Os fatores caracterizantes do 

mesmo irão depender do critério julgado pelos gerentes de projeto, da área em que o 

projeto está inserido e da importância que o mesmo tem para a organização. Dentre os 

critérios relacionados no capítulo 3 deste trabalho foram destacados os seguintes 

critérios, vale ressaltar que tais critérios foram elencados pela maioria dos autores 

estudados: 

 Complexidade; 

 Custo; 

 Duração; 

 Relevância; 

 Tamanho. 

Observou-se também que o perfil gerencial pode ser caracterizado de acordo com 

a fase do projeto em questão. E que as competências que um gestor deve ter para 

conseguir executar suas atividades da melhor forma possível são a liderança e 

comunicação. 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo principal realizar um 

levantamento do perfil gerencial, na visão dos pesquisados, e identificar a percepção dos 

gestores a cerca dos seus estilos gerenciais. 

De tal modo, este trabalho apresenta os dados obtidos por meio do questionário e 

entrevistas a pessoas diretamente relacionadas à área de projetos e são intituladas de 

gestores de projetos. De maneira geral, foram identificados os estilos de gestão e a 

importância de cada estilo para os gestores. 

Sendo assim, a amostra se demonstrou um tanto hesitante para se enquadrar em 

um determinado estilo. Mas pode-se observar que mesmo sendo difícil fazer essa 

distinção com relação aos estilos elencados, a amostra demonstrou ter um estilo de 

gerenciamento de interação, proativa, seguindo as orientações internas à organização e 

flexível na gestão.  
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6.1 Limitações e dificuldades 

De uma maneira geral, o trabalho realizou os objetivos a que se propôs, porém 

algumas limitações e dificuldades tiveram de ser enfrentadas. Houve uma dificuldade 

para obter um número maior de respondentes do questionário. Assim, a aplicação do 

questionário se deu em apenas uma amostra para exemplificar os estilos de 

gerenciamento de projetos. A pesquisa ficou limitada a 55 respondentes do questionário 

e 3 respondentes da entrevista, por conveniência a amostra não foi probabilística.  Dessa 

forma, devido ao tamanho da mesma e as características não aleatórias da amostra, 

nenhuma inferência estatística pode ser feita à população, se limitando a conclusão 

apenas à amostra. 

Outro aspecto que limitou o estudo foi com relação ao fator cultural dos 

tomadores de decisão. Esse fator, não levado em consideração na elaboração do 

questionário, foi percebido durante a aplicação da pesquisa, como mencionado por 

Driver et al (1990). Percebeu-se que o fator cultural pode influenciar nas atitudes 

comportamentais de cada gestor, entretanto, por conta do tempo disponível para 

elaboração do estudo não foi possível inserir tal aspecto no trabalho. 

Uma grande dificuldade encontrada no presente trabalho foi com relação à taxa de 

retorno dos questionários e o contato com a amostra. Nem todos os contatos para 

participar da pesquisa demonstraram-se solícitos em participar do estudo e/ou se 

recusou por falta de tempo e disponibilidade. 

6.2 Sugestões para trabalhos futuros 

Diante do trabalho proposto e de uma visão mais aprofundada da arte da gestão de 

projetos, diversos estudos poderão ser realizados. As recomendações propostas a seguir 

têm como objetivo a continuidade ao presente trabalho, de forma a contribuir para o 

desenvolvimento da área de gerenciamento de projetos. Diante disto, indicam-se como 

sugestões para trabalhos futuros: 

 Identificar o efeito cultural sobre a percepção dos estilos de gerir um 

projeto; 

 Ampliar a pesquisa para fazer inferências em âmbito nacional; 

 E desenvolver um modelo que apoie os estilos de gestão e priorização 

das atividades de projetos dependendo.  
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APÊNDICE 1 

Questionário 

Universidade Federal de Pernambuco 

Programa de Pós- Graduação em Engenharia de Produção 

Nível: Mestrado Acadêmico 

Pós-graduanda: Luciana Soares Corrêa 

Orientadora: Profª DSc. Caroline Maria de M. Mota 

Pesquisa: A percepção dos estilos de gerenciamento julgado pelo 

decisor. 

Estudo da Pesquisa 

O objetivo dessa pesquisa é explorar a percepção dos gestores de projetos quanto 

as possíveis formas de gerenciamento. Por favor, responder a cada questão baseado nas 

suas próprias experiências como gestor de projetos. Os dados coletados serão utilizados 

exclusivamente para estudo. Todos os dados para fins de publicação serão tratados 

anonimamente ao menos que seja permitida para utilização de outra forma. 

Seção A: Informações gerais do entrevistado e da organização em que trabalha 

Nesta seção do questionário, desejamos coletar algumas informações gerais 

sobre você, e sobre a organização em que trabalha. 

Questão Marcar a alternativa apropriada 

Gênero □ Masculino                        □ Feminino 

Há quanto tempo trabalha em sua atual 

organização? (anos) 
□ <1       □ 1-2        □ 2-5        □ 5-10  

□ >10 anos 

Possui experiência profissional em Gestão 

de Projetos? 
□ Sim                                     □ Não 

Quantos anos de experiência formal em 

Gestão de projetos? 
□ <1       □ 1-2        □ 2-5        □ 5-10  

□ >10 anos 

Possui educação formal em Gestão de 

projetos? 
□ Sim                                     □ Não 

Nível acadêmico □ Nenhum 
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□ Ensino Médio (inferior a 17 anos) 

□ Ensino Superior (Bacharelado) 

□ Especialização 

□ Mestrado 

□ Doutorado 

□ Outros 

 

Setor em que a organização esta inserida □ Privado 

□ Público 

□ Organização Não-Governamental 

(ONG) 

Número de funcionários da organização □ 1-100     □ 100-500      □ 500-1000        

□ 1000-2500  □ >2500 

 

Por favor, nas seções a seguir identifique a amplitude do seu acordo ou desacordo 

conforme as instruções a seguir, baseadas nas suas atitudes. Marque com um “x” sua 

resposta para cada um dos itens de 1 a 29 que melhor corresponde à sua escolha: 

1 – Concordo plenamente (CP); 2 – Concordo (C); 3 – Nem concordo nem 

discordo (N); 4 – Discordo (D); 5 – Discordo totalmente (DT). 

Seção B: Percepção do gestor quanto ao estilo de gerenciamento Resultado x 

Interação 

Nesta seção do questionário, desejamos explorar a sua percepção na gerencia de 

projetos no que diz respeito ao estilo de gerenciamento Resultado e Interação 

Itens Afirmativas 1 2 3 4 5 

 CP C N D DT 

1 Ao trabalhar com projetos sempre priorizo os resultados.      

2 Eu fico extremamente satisfeito quando obtenho os 

resultados no projeto, independente das circunstâncias. 

     

3 Em projetos, de uma maneira geral, me dedico 

exclusivamente na finalização das suas atividades. 

     

4 Como gestor, eu sempre procuro tomar minhas ações com 

o objetivo de realizar boas relações. 

     

5 Busco um bom relacionamento com os integrantes, 

independente das circunstâncias em que se encontra o 
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projeto. 

6 Costumo sempre acompanhar continuamente e 

minuciosamente as tarefas delegas por mim. 

     

7 Na gestão de projetos me preocupo com a participação e 

com as ideias sugeridas pelos membros da equipe. 

     

8 Procuro sempre deixar claras as responsabilidades de cada 

um na equipe me pondo a disposição de dúvidas em todos 

os momentos. 

     

9 O meu foco está sempre ligado à conclusão das atividades 

e não em manter boas relações com a equipe. 

     

Seção C: Percepção do gestor quanto ao estilo de gerenciamento Reativo e Proativo 

Nesta seção do questionário, desejamos explorar a sua percepção na gerencia de 

projetos no que diz respeito ao estilo de gerenciamento Reativo e Proativo. 

Itens Afirmativas 1 2 3 4 5 

 CP C N D DT 

10 Costumo aguardar as mudanças no ambiente para tomar 

alguma iniciativa. 

     

11 Procuro sempre tomar a inciativa durante a execução do 

projeto. 

     

12 Eu normalmente não modifico minha forma de gerenciamento.      

13 Estou sempre procurando uma melhor forma para realizar 

uma atividade. 

     

14 Frequentemente sou surpreendido com as mudanças na 

gestão do projeto. 

     

15 Busco sempre visualizar o projeto como um todo de 

forma clara e objetiva. 

     

16 Costumo ouvir e absorver as informações da equipe de 

trabalho a fim de compreender e responder aos problemas 

de maneira adequada. 

     

Seção D: Percepção do gestor quanto ao estilo de gerenciamento orientação Interna e 

Externa a organização 

Nesta seção do questionário, desejamos explorar a sua percepção na gerencia de 

projetos no que diz respeito ao estilo de gerenciamento quanto à orientação interna e 

externa a organização. 

Itens Afirmativas 1 2 3 4 5 

 CP C N D DT 

17 Na minha gestão busco trabalhar apenas com as orientações 

internas a organização. 

     

18 Busco gerir o projeto junto às ideias do cliente ou mercado.      

19 Fatores externos ao projeto modificam constantemente 

minha forma de gerir o projeto. 
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20 Sempre sigo as regras internas da empresa, mesmo que eu 

acredite que não sejam as mais adequadas. 

     

21 Procuro sempre analisar os fatores externo ao projeto para 

tomar qualquer decisão. 

     

22 As regras internas da organização é um aspecto primordial 

na minha tomada de decisão. 

     

Seção E: Percepção do gestor quanto ao estilo de gerenciamento Flexível e 

Determinado 

Nesta seção do questionário, desejamos explorar a sua percepção na gerencia de 

projetos no que diz respeito ao estilo de gerenciamento Flexível e Determinado 

Itens Afirmativas 1 2 3 4 5 

 CP C N D DT 

23 É importante para eu ser flexível no gerenciamento de 

qualquer projetos, ou seja, ter diferentes maneiras de 

gerir. 

     

24 Analiso com cautela as opiniões dos membros da equipe 

do projeto, e as adoto caso sejam viáveis. 

     

25 Costumo rever meu ponto de vista, buscando novas 

opções diante a frustração e modifico velhos padrões de 

gerenciamento. 

     

26 Procuro desenvolver ações práticas e objetivas para a 

busca diária de resultados nos projetos. 

     

27 Mesmo diante de obstáculos não fico em dúvidas sobre 

quais as ações devem ser tomadas. 

     

28 Ao gerenciar um projeto tenho convicção que ele será 

concluído e que minha decisão foi a mais correta. 

     

29 Porto-me de maneira segura e convicta na gestão de 

projetos, e não me questiono se tivesse tomado atitudes 

diferentes. 
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APÊNDICE 2 

Universidade Federal de Pernambuco 
Programa de Pós- Graduação em Engenharia de Produção 

Nível: Mestrado Acadêmico 

Pós-graduanda: Luciana Soares Corrêa 

Orientadora: Profª DSc. Caroline Maria de M. Mota 

Pesquisa: A percepção dos estilos de gerenciamento julgado pelo 

decisor. 

Estudo da Pesquisa 

O objetivo dessa pesquisa é explorar a percepção dos gestores de projetos quanto as 

possíveis formas de gerenciamento. Por favor, responder a cada questão baseado nas 

suas próprias experiências como gestor de projetos. Os dados coletados serão utilizados 

exclusivamente para estudo. Todos os dados para fins de publicação serão tratados 

anonimamente ao menos que seja permitida para utilização de outra forma. 

 

1. Você acredita que sua maneira de gerenciamento varia a depender das 

características do projeto? Se sim, você admite que tais características, como 

tamanho, duração complexidade, custo e relevância do projeto são 

relevantes para o seu gerenciamento? Você poderia enumerá-las em ordem 

decrescente de importância? Haveria alguma outra característica que gostaria de 

mencionar?” 

 

2. De acordo com a literatura foi verificado que cinco características eram as mais 

evidenciadas a saber: 

 

 Tamanho– está relacionado à quantidade de atividades e pessoas 

envolvidas; 

 Duração– se refere ao tempo de execução do projeto; 

 Complexidade – é avaliada por meios das especificações técnicas e 

multidimensionais necessárias para o cumprimento do projeto; 

 Custo – está relacionado ao valor monetário que será gasto com a 

realização do projeto; 

 Relevância – se refere a importância do projeto para a corporação, para o 

portfólio e para a sociedade.  
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E que klijn et al (2008) definiu os estilos de gerenciamento da seguinte maneira: 

 

 Resultado – quando a tomada de decisão é focada principalmente em 

resultados. 

 Interação – quando a tomada de decisão é focada em realizar boas relações 

durante a execução. 

 Reativo – quando a tomada de decisão esta de acordo com as mudanças do 

ambiente. 

 Proativo – quando a tomada de decisão é dada pela iniciativa do gestor  

 Interno – quando a tomada de decisão é baseada nas normas internas a 

organização. 

 Externo – quando a tomada de decisão é fundamentada na opinião externa, 

que pode ser regras de mercado ou do cliente. 

 Flexível – a tomada de decisão se adapta facilmente as novas 

circunstâncias. 

 Determinado – a tomada de decisão é realizada com objetivos claros e 

determinada. 

 

Com base nisto foi elaborado um gráfico onde obtivesse as cinco características 

dos projetos em níveis distintos de importância, conforme pode ser visto abaixo: 
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Dessa forma, gostaríamos de verificar como é o seu comportamento de estilo de gestão 

de acordo com alguns tipos de projetos. 

No PROJETO de tipo 1 onde: 

Duração – Baixa        

Custo – Baixo   

Complexidade – Baixa 

Relevância – Baixa  

Tamanho – Pequeno  

Você se comportaria de que maneira? Por quê? 

Resultado ou Interação? Por quê? 

 

Reativo ou Proativo? Por quê? 

 

Interno ou Externo? Por quê? 

 

Flexível ou Determinado? Por quê? 
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No PROJETO de tipo 2 onde: 

Duração – Alta        

Custo – Alto  

Complexidade – Baixa 

Relevância – Baixa  

Tamanho – Pequeno  

Você se comportaria de que maneira? Por quê? 

Resultado ou Interação? Por quê? 

 

Reativo ou Proativo? Por quê? 

 

Interno ou Externo? Por quê? 

 

Flexível ou Determinado? Por quê? 
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No PROJETO de tipo 3 onde: 

Duração – Média        

Custo –Médio  

Complexidade – Média 

Relevância – Média  

Tamanho – Médio 

Você se comportaria de que maneira? Por quê? 

Resultado ou Interação? Por quê? 

 

Reativo ou Proativo? Por quê? 

 

Interno ou Externo? Por quê? 

 

Flexível ou Determinado? Por quê? 
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No PROJETO de tipo 4 onde: 

Duração – Baixa        

Custo –Baixo  

Complexidade –Alta 

Relevância –Alta  

Tamanho – Grande 

Você se comportaria de que maneira? Por quê? 

Resultado ou Interação? Por quê? 

 

Reativo ou Proativo? Por quê? 

 

Interno ou Externo? Por quê? 

 

Flexível ou Determinado? Por quê? 
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No PROJETO de tipo 5 onde: 

Duração – Alta        

Custo – Alto  

Complexidade –Alta 

Relevância –Alta  

Tamanho – Grande 

Você se comportaria de que maneira? Por quê? 

Resultado ou Interação? Por quê? 

 

Reativo ou Proativo? Por quê? 

 

Interno ou Externo? Por quê? 

 

Flexível ou Determinado? Por quê? 

 


