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RESUMO 

 
 
 
Atualmente, o gerenciamento de projetos vem crescendo significativamente dentro das 
organizações, devido à necessidade de as organizações desenvolverem iniciativas na busca de 
inovação e vantagem competitiva. Tradicionalmente, metas de custo, prazo e qualidade, 
conhecidas como “triângulo de ferro”, foram utilizadas como critérios para a medição do 
desempenho do projeto. Essa abordagem tradicional, considerada simplista, recebeu diversas 
críticas e recomendações para considerar outros fatores para a avaliação, incluindo a visão dos 
stakeholders na determinação do sucesso ou fracasso de projetos. Este trabalho tem como 
objetivo identificar as percepções dos stakeholders acerca dos fatores que implicam no 
fracasso de projetos em geral em empresas brasileiras, com o intuito de compreender como 
esses fatores influenciam no desempenho do projeto. Neste sentindo, foi feita uma revisão na 
literatura sobre fatores que influenciam o sucesso e fracasso de projetos e quais os principais 
stakeholders envolvidos no projeto; já a metodologia utilizada foi fundamentada na coleta de 
dados e no tratamento estatístico desses dados, obtidos através da aplicação de um 
levantamento de dados tipo survey. As análises efetuadas permitiram identificar os problemas 
mais comuns para o insucesso de projetos e quais fatores têm mais influência no nível de 
desempenho do projeto. Os resultados apontam que os problemas mais freqüentes estão 
relacionados à liderança do projeto, ao processo de gerenciamento, a erros de estimativas, a 
falhas no gerenciamento de risco, ao alcance dos objetivos estabelecidos previamente e à 
satisfação das partes interessadas. Em relação aos fatores que mais influenciam no nível de 
desempenho do projeto destacam-se o escopo, tempo, qualidade, risco, comunicação e suporte 
da alta gerência. 
 
Palavras-chave: gestão de projetos; fatores de sucesso e fracasso em projetos; stakeholders 
do projeto. 
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ABSTRACT 

 
 
 
Currently, the project management has grown significantly within organizations due to the 
need for organizations to develop initiatives in the pursuit of innovation and competitive 
advantage. Traditionally, cost targets, time and quality, known as "iron triangle", were used as 
criteria for measuring project performance. This traditional approach, considered simplistic, 
received mixed reviews and recommendations to consider other factors for the assessment, 
including the views of stakeholders in determining the success or failure of projects. This 
work aims to identify the perceptions of stakeholders about the factors that imply the failure 
of general projects in Brazilian companies, in order to understand how these factors influence 
the project performance. Thus, it was made a review of the literature on factors that influence 
success and failure of projects and what the main stakeholders involved in the project; since 
the methodology used was based on data collection and statistical analysis of these data, 
obtained by applying a data collection type survey. The analyses performed allowed identified 
the most common problems for project failure and which factors have more influence on 
project performance level. The results show that the most frequent problems are related to the 
leadership of the project, the management process, the error estimates, the flaws in risk 
management, the achievement of pre-established goals and stakeholder satisfaction. 
Regarding the factors that most influence the project performance level we highlight the 
scope, time, quality, risk, communication and senior management support. 
 
Keywords: project management; success factors and failure in projects; project stakeholders. 
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1 INTRODUÇÃO 
As empresas têm passado por um processo de transformação, organizando-se para 

responder eficazmente aos problemas referentes à competição e ao posicionamento de 
mercado. Essas respostas constituem um conjunto de ações ou atividades que refletem a 
competência da organização em aproveitar oportunidades e minimizar ameaças, incluindo, 
portanto, sua capacidade de agir rapidamente, considerando as limitações de tempo, custo e 
especificações técnicas. Para tanto, investir na adoção de técnicas e ferramentas de 
gerenciamento de projetos é fundamental e tem sido uma preocupação crescente nas empresas 
(Carvalho, 2009). 

O gerenciamento de projetos é uma atividade que está crescendo no mundo (PMI, 
2008), abarcando uma crescente variedade de setores, tais como: petroquímica, construção 
civil, tecnologia da informação, energia e indústria em geral. No entanto, problemas 
relacionados com a gestão de projetos são abordados em muitos estudos (Cooke-Davies, 
2002; Hameri 1997), devido ao gerenciamento de projeto ter sido uma atividade caracterizada 
pelo fracasso. De acordo com Greek & Pullin (1999) estas falhas acontecem por duas razões 
básicas: a incerteza técnica e o erro de julgamento da urgência de um projeto, em que muitas 
equipes de gerenciamento de projetos não se concentram nas questões críticas de projetos. 

O sucesso, por outro lado, foi durante muito tempo associado ao atendimento dos 
requisitos de prazo, custo e qualidade. Ao perceber que tais critérios eram insuficientes para 
verificar se um projeto teria sido ou não um sucesso, diversos autores deram sua contribuição 
no sentido de ampliar essa dimensão. Autores como De Wit (1988), Turner (1999), Shenhar 
(1997), Pinto & Mantel (1990) e outros, recomendaram a inclusão de critérios relacionados 
aos stakeholders, como o atendimento às suas expectativas e a inclusão de sua visão na 
determinação do sucesso de projetos. Corroborando essa idéia, Baker (1988) afirma que no 
longo prazo o que realmente importa é que as partes interessadas e afetadas por um projeto 
sejam satisfeitas. 

De acordo com Bourne & Walker (2005), o sucesso ou fracasso de um projeto 
relaciona-se com a percepção dos stakeholders em relação ao valor criado pelo projeto e a 
natureza do relacionamento com a equipe do projeto. Se antes o foco estava direcionado a 
dimensões como cronograma e orçamento, desenvolvimento e controle de escopo, atualmente 
o que se espera é garantir o engajamento dos stakeholders-chave, aumentando as chances de 
sucesso dos projetos. 
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Stakeholders podem ser então definidos como qualquer grupo ou indivíduo que pode 
afetar ou ser afetado pelos objetivos de uma organização (Freeman, 1984). Na concepção do 
PMI (2008), stakeholders são pessoas ou organizações ativamente envolvidas no projeto ou 
cujos interesses podem ser positiva ou negativamente afetados pela execução ou término do 
projeto. 

Como se pode notar, as relações humanas têm crescido em importância no 
gerenciamento de projetos, tanto que a 5ª edição do Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK) contempla a gestão de stakeholders como uma nova área de conhecimento dentro 
do seu framework. 

Apesar desse avanço, a satisfação das partes interessadas como uma medida de 
sucesso/fracasso ainda tem sido criticada. Alguns autores reforçam a ideia de que a percepção 
de que um projeto foi bem-sucedido pode ser influenciada por expectativas que podem ser 
irrealistas. 

Assim, o presente trabalho busca realizar uma análise sobre a influência das percepções 
dos stakeholders no desempenho em projetos, especialmente, no que se refere ao fracasso do 
projeto, se diferenciando de grande parte dos trabalhos nessa área, cujo foco é em fatores 
críticos de sucesso. 
1.1 Justificativa 

O interesse em gerenciamento de projetos vem crescendo significativamente. Nos 
últimos anos, devido à necessidade de as organizações desenvolverem iniciativas na busca de 
inovação e vantagem competitiva, a execução de projetos tem recebido elevada atenção 
(Shenhar & Dvir, 2007). 

Seguindo essa tendência, o gerenciamento de projetos evoluiu para um processo de 
negócio, relacionando-se cada vez mais à gestão do negócio e não apenas a uma atividade 
operacional isolada. Com o aumento crescente do número de projetos realizados pelas 
organizações, bem como seu efetivo gerenciamento, há também um interesse em identificar 
quais os fatores levam um projeto a ser bem sucedido e quais os fatores que o levam a falhar. 

Estudos sobre o desempenho de projetos têm sido fortemente associados ao atendimento 
dos requisitos de prazo, custo e qualidade. Atkinson (1999) acredita que a relutância em 
considerar outros critérios além do triângulo de ferro (prazo, custos e qualidade), deve-se ao 
fato de que tais critérios têm sido embutidos na própria definição de gerenciamento de 
projetos. 
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Nessa mesma linha de pensamento, Bryde (2003) afirma que até a década de 80, 
conhecida como período tradicional, era comum o foco exclusivo no desempenho do projeto, 
consistindo no atendimento aos objetivos de prazo e custos, e à especificação técnica do 
produto gerado pelo projeto. Já nas décadas de 80 e 90, diversas pesquisas se concentraram na 
investigação de outros fatores críticos de sucesso, devido ao caráter multidimensional do 
sucesso de projetos, que podia ser medido de diferentes formas. 

Em busca de uma visão mais estratégica de sucesso, Pinto & Slevin (1987, 1988), 
propuseram que um projeto deve ser considerado um sucesso se atender à tripla restrição de 
prazo, custo e qualidade, mas também focar na eficácia e na satisfação do cliente. 
Posteriormente, Atkinson (1999) propõe quatro dimensões do sucesso, agregando ao 
tradicional triângulo de ferro as dimensões de sistema de informação, benefícios para a 
organização e benefício para os stakeholders. Esta última dimensão expande a “satisfação do 
cliente” para “benefícios para os stakeholders”, incorporando a perspectiva das diversas 
partes interessadas internas e externas, tais como usuários satisfeitos, impacto social e 
ambiental, desenvolvimento pessoal, aprendizado profissional, lucro do contratado, 
fornecedores capazes, equipe satisfeita, impacto econômico para a comunidade, entre outros. 

No entanto, Sanvido (1992) e Griffin & Page (1996) alertam para a dificuldade de se 
medir sucesso em projetos devido à característica de ser multifacetado, pois depende do ponto 
de vista do stakeholder, que pode variar de acordo com as expectativas. O sucesso em 
projetos depende muito do ponto de vista que se analisa. Diferentes perspectivas e 
expectativas dos stakeholders quanto ao projeto vão remeter a avaliações díspares, que 
precisam atender a um ótimo global, estabelecido por consenso. O sucesso na perspectiva de 
um único stakeholder, ou seja, o ótimo local, pode gerar impacto negativo nos demais grupos 
de stakeholders (Carvalho & Rabechini Jr., 2011). 

Diante do exposto e analisando a literatura sobre o tema, foi percebido que muito se tem 
discutido sobre os critérios que levam um projeto ao sucesso, com contribuições de autores 
diversos para ampliação desse tema. No entanto, são poucos os trabalhos que tratam sobre as 
perspectivas dos stakeholders em relação ao desempenho de projetos, sobretudo, sobre a 
influência destas no fracasso de projetos. Dessa forma, o presente trabalho busca fazer essa 
análise, explorando as perspectivas dos diferentes stakeholders e como estas se relacionam ao 
fracasso de projetos. 
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A realização deste trabalho parte do princípio de que conhecer as percepções dos 
stakeholders pode levar um projeto ao sucesso ou fracasso, por isso, o gerenciamento das 
partes interessadas é tão importante quanto o gerenciamento do projeto em si. 
1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar a percepção dos stakeholders acerca dos fatores que implicam no fracasso de 
projetos em geral em empresas brasileiras com a finalidade de perceber como esses fatores 
influenciam no desempenho de projetos. 
1.2.2 Objetivos Específicos 

 Levantar os principais fatores que a literatura apresenta como determinantes para o 
sucesso e fracasso de projetos; 

 Identificar os stakeholders mais relevantes do projeto; 
 Levantar como os fatores determinantes de sucesso e fracasso são percebidos e 

compreendidos em projetos em geral, sob a ótica dos stakeholders; 
 Apresentar e analisar os resultados encontrados em relação às percepções dos 

stakeholders acerca dos fatores de falha em projetos em geral. 
1.3 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos descritos a seguir: 
Capítulo 1: apresenta os aspectos introdutórios do presente estudo, compreendendo a 

introdução propriamente dita que sintetiza o tema a ser explorado, a justificativa para 
elaboração do trabalho e os objetivos do estudo. 

Capítulo 2: explicita a base conceitual desta pesquisa por meio da discussão sobre o 
conceito de projetos e suas principais características, gerenciamento de projetos e sucesso em 
projetos. Além disso, apresenta alguns trabalhos relevantes para o entendimento do contexto 
da pesquisa realizada. Abordam-se ainda fatores de sucesso e falha em projetos e a tipologia 
dos stakeholders. 

Capítulo 3: Apresenta de forma detalhada a metodologia adotada neste trabalho. 
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Capítulo 4: Expõe os resultados obtidos através da exploração estatística dos dados 
coletados nesta pesquisa. Discute e analisa esses resultados sob a ótica das percepções dos 
stakeholders. 

Capítulo 5: Descreve as conclusões que podem ser retiradas dos resultados obtidos, 
apresenta as limitações desta pesquisa e sugere trabalhos futuros que possam corroborar com 
este estudo e ampliar o conhecimento na área. 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 2  Fundamentação Teórica e Revisão da Literatura 

6  

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 
Neste capítulo será apresentada a base conceitual em torno dos assuntos que envolvem o 

tema em questão: definição e características de projetos; gestão de projetos; sucesso em 
projetos e fatores determinantes de sucesso e falha em projetos; e gestão e tipologia dos 
stakeholders. Envolve também a revisão da literatura, organizada por tema, que pretende 
mostrar as diferentes abordagens em pesquisas realizadas por autores da área e as 
peculiaridades inerentes ao assunto tratado nesta pesquisa. 
2.1 Definição e Características de um Projeto 

O conceito de projeto tem sido aprimorado nos últimos anos, visando estabelecer um 
entendimento comum nas organizações que trabalham com esse tipo de empreendimento 
(Rabechini Jr. & Carvalho, 1999). 

Segundo a ISO 10006 (1997), projeto é um processo único, que consiste em um grupo 
de atividades coordenadas e controladas com datas para início e término, empreendido para 
alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo 
e recursos. 

Para Kerzner (2006), projeto é um empreendimento com objetivo bem definido, que 
consome recursos e opera sob pressões de prazos, custos e qualidade. Em geral, é considerado 
único e complexo por envolver várias atividades simultaneamente e satisfazer a diversos 
critérios pré-estabelecidos. 

De acordo com o PMI (2008), um projeto é um esforço temporário empreendido para 
criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Pelo caráter único de um projeto, entende-se 
que os seus resultados envolvem o desenvolvimento de algo ainda não realizado na 
organização, ou seja, um novo produto, serviço ou um procedimento que é diferente de todos 
os outros já existentes na empresa (Valeriano, 2005). Essa característica de unicidade dos 
projetos é o que lhes confere um determinado grau de incerteza. A característica da 
temporalidade, por sua vez, significa que todo projeto tem um começo e um fim bem 
determinados, ou seja, tem duração finita; os projetos podem ter duração de algumas semanas 
a anos. 

Outra questão é a característica progressiva de um projeto. Em outras palavras, os 
projetos devem ser desenvolvidos em etapas, de forma incremental e as características dos 
resultados a serem obtidos devem ser definidas no início do projeto. Entretanto, muitas vezes 
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essas características só se tornarão claras no decorrer do projeto, quando é possível adquirir 
melhor percepção dos resultados almejados (Oliveira, 2007). 

A essa definição, Heldman (2006) acrescenta que a conclusão de um projeto ocorre 
quando suas metas e objetivos forem alcançados e aprovados pelos stakeholders. O PMI 
(2008), por sua vez, diz que um projeto, como uma atividade temporária, chega ao fim quando 
os objetivos tiverem sido atingidos ou quando se concluir que esses objetivos não serão ou 
não poderão ser atingidos e o projeto for encerrado, ou quando o mesmo não for mais 
necessário. 

Para muitas empresas, os projetos são um meio de responder àquelas necessidades que 
não podem ser administradas dentro dos limites normais de operação da organização. 
Segundo o PMI (2008), os projetos são empreendidos em todos os níveis organizacionais e 
podem envolver uma única pessoa, uma única ou múltiplas unidades organizacionais.  

Para Vargas (2000), um projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por 
uma seqüência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um 
objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros pré-definidos de 
tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade. 

Ainda nesse contexto, Valeriano (2005) entende que projeto é um conjunto de ações 
executadas de forma coordenada por uma organização transitória, ao qual são alocados os 
insumos necessários para, em um determinado prazo, alcançar um objetivo determinado, ou 
seja, criar um bem ou serviço singular. 

Embora grande parte das definições de projetos envolva a questão da temporalidade e 
singularidade, as intensidades com que essas características aparecem variam de projeto para 
projeto. Dessa forma, é perceptível a necessidade de um gerenciamento eficaz para que o 
projeto tenha êxito, uma vez que ele lida com uma grande variedade de atividades realizadas 
por pessoas com diferentes habilidades durante todo o ciclo de vida do projeto, com as 
incertezas que cercam o próprio processo de gerenciamento e com o ambiente dinâmico no 
qual está inserido. 
2.2 Gerenciamento de Projetos 

O gerenciamento de projetos inclui planejamento, organização, supervisão e controle de 
todos os aspectos do projeto, em um processo contínuo, para alcançar seus objetivos, 
conforme definição da norma ISO 10006. 
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O PMI (2013), por sua vez, enfatiza a aplicação de conhecimentos, habilidades, 
ferramentas e técnicas como aspectos fundamentais ao gerenciamento de projetos, tendo 
como objetivo atender ou superar as necessidades e expectativas dos stakeholders. Gerenciar 
um projeto inclui: identificar requisitos; endereçar as várias necessidades, preocupações, e 
expectativas dos stakeholders no planejamento e execução do projeto; estabelecer, manter, e 
cuidar da comunicação entre os stakeholders; gerenciar stakeholders promovendo reuniões 
para conhecer os requisitos e criar as entregas dos projetos; e o balanceamento das restrições 
conflitantes do projeto que incluem, mas não se limitam a escopo, qualidade, cronograma, 
orçamento, recursos e risco. 

Dinsmore (1992) distingue a gerência de projetos em três dimensões que interagem 
entre si. A primeira dimensão é composta pelos elementos do projeto e define o que deve ser 
feito (projeto de engenharia ou elaboração, aquisição ou fabricação, e construção ou 
instalação). A segunda dimensão contém os fatores que especificam os níveis de desempenho 
do projeto, ou seja, custo, prazo e qualidade. Já a terceira dimensão, caracteriza as ferramentas 
para coordenação do trabalho dentro dos limites do projeto, sendo elas: o planejamento, 
controle e avaliação.  

Apesar de cada projeto ter uma especificidade, variando sua finalidade e complexidade, 
o princípio básico para o gerenciamento de projetos é assegurar a orientação para um 
resultado, sendo o controle de prazos e custos elemento básico para se atingir este resultado 
(Maximiano, 2002). 

Segundo Vargas (2003), dentre os principais benefícios do gerenciamento de projetos, 
destacam-se: 

 Estruturar toda a metodologia aplicada, permitindo o desenvolvimento de novas 
técnicas e diferenciais competitivos; 

 Antecipar-se a situações desfavoráveis, para que ações preventivas e corretivas 
possam ser tomadas; 

 Disponibilizar orçamentos antes de iniciarem os gastos; 
 Aumentar o controle gerencial de todas as fases a serem implementadas, visando 

agilizar ações, adaptar os trabalhos ao mercado consumidor e ao cliente e otimizar a 
alocação de recursos; 

 Facilitar e orientar revisões da estrutura do projeto decorrentes de modificações do 
mercado, melhorando a adaptação do projeto; 

 Documentar e facilitar estimativas para futuros projetos. 
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Dentre os modelos de Gerenciamento de Projetos existentes, o PMBOK© foi o único 
que se tornou padrão internacional ISO. Esta metodologia constituiu a base para o padrão 
internacional para a gerência de projetos, publicado através da norma ISO 10006 (Quality 
Management: Guidelines to Quality in Project Management) em 1997. 

O guia PMBOK©, do inglês Project Management Body of Knowledge, constitui-se em 
um conjunto de boas práticas de gestão de projetos agrupadas em um guia baseado em 
processos que se interagem durante as etapas do ciclo de vida do projeto. Nesse guia 
destacam-se informações sobre entradas e saídas de dados, ferramentas e técnicas de gestão 
de projetos que formam a base de conhecimentos do PMI (PMI, 2008). 

O gerenciamento de projetos, de acordo com o PMI (2013), é realizado através da 
aplicação e integração apropriadas de 47 processos, organizados em cinco grupos de um ou 
mais processos cada, que se sobrepõem ou interagem entre si conforme a fase do projeto:  

 Iniciação – definição de um novo projeto ou de uma nova fase de um projeto 
existente.  

 Planejamento – definição do escopo do projeto, bem como refinamento dos objetivos 
e desenvolvimento dos cursos de ação para alcançá-los. 

 Execução – coordenação de pessoas e outros recursos para executar o trabalho 
definido no plano de gerenciamento do projeto, satisfazendo as especificações do 
mesmo. 

 Controle – asseguram que os objetivos do projeto são alcançados por meio do 
monitoramento e da medição do progresso, identificando variações do plano e 
executando ações corretivas.  

 Encerramento – finalizam todas as atividades de todos os grupos de processos, 
visando encerrar formalmente o projeto ou a fase. 

Esses processos de gerência de projetos são executados por meio de um ou mais 
processos organizados em dez áreas de conhecimento da gerência de projetos, segundo o PMI 
(2013):  

1. Integração: apresenta os processos necessários para assegurar que os elementos 
envolvidos no projeto sejam adequadamente coordenados. 

2. Escopo: apresenta os processos necessários para assegurar que o projeto contemple o 
trabalho requerido e para completar o projeto com sucesso. 

3. Tempo: apresenta os procedimentos necessários para assegurar que o projeto termine 
dentro do prazo previsto. 
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4. Custo: apresenta os procedimentos necessários para assegurar que o projeto seja 
concluído dentro do orçamento previsto. 

5. Qualidade: apresenta os procedimentos necessários para assegurar que as 
necessidades que originaram o desenvolvimento do projeto sejam satisfeitas. 

6. Recursos Humanos: apresenta os procedimentos necessários para proporcionar a 
melhor utilização das pessoas envolvidas no projeto. 

7. Comunicações: apresenta os procedimentos necessários para assegurar que a 
geração, captura, distribuição, armazenamento e apresentação das informações do 
projeto sejam feitos de forma adequada e no tempo certo. 

8. Riscos: apresenta os procedimentos que dizem respeito à identificação, análise e 
resposta aos riscos do projeto. 

9. Aquisições: apresenta os procedimentos necessários para a aquisição de bens e 
serviços fora da organização que desenvolve o projeto. 

10. Partes interessadas: apresenta os procedimentos necessários para assegurar os 
interessados do projeto, podem ser pessoas da equipe, grupos de pessoas, 
organizações ou instituições com algum tipo de interesse ou que poderão ser afetados 
pelas atividades ou pelos resultados do seu projeto. 

O gerente de projetos é a pessoa designada pela organização executora para promover o 
alcance dos objetivos do projeto. Além de todas as habilidades da área específica e das 
proficiências ou competências de gerenciamento geral exigidas, o gerenciamento de projetos 
eficaz requer do gerente características como conhecimento sobre gerenciamento de projeto; 
apresentar bom desempenho em relação ao que é capaz de realizar enquanto aplica seu 
conhecimento; ter atitude e liderança; capacidade de orientar a equipe do projeto ao mesmo 
tempo em que atinge objetivos e equilibra as restrições do mesmo (PMI, 2008). 
2.3 Sucesso do Projeto, Sucesso do Gerenciamento e Fracasso do Projeto 

A importância do processo de gestão de projetos explica-se pela evolução do conceito 
de projeto bem-sucedido. Segundo Kerzner (2006), a evolução da gestão de projetos pode ser 
dividida em três fases: gestão de projetos tradicional (1960-1985), o período de renascimento 
(1985-1993) e a gestão de projetos moderna (1994-atual). No período tradicional, o conceito 
de sucesso de projeto era medido exclusivamente em termos técnicos, ou seja, ao atendimento 
às especificações. No período de renascimento, o conceito de sucesso de projeto estava 
relacionado não somente ao atendimento às especificações técnicas, mas também ao 
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cumprimento de prazos, orçamento dentro do previsto e concretização do nível de qualidade 
prometido. No período moderno da gestão de projetos, além do atendimento aos prazos, 
custos e desempenho, soma-se a isso a aceitação pelo cliente, ou seja, o atendimento às 
expectativas de todos os stakeholders internos e externos.  

Ao longo dos anos, diversos pesquisadores tentaram compreender a essência que está 
por trás do sucesso de projetos. Porém, o único acordo parece ser o desacordo sobre o que 
constitui “o sucesso do projeto” (Murphy, 1974; Pinto & Slevin, 1988; Shenhar, 1997). Em 
relação à definição de fracasso em projetos, a situação não é diferente. 

De acordo com Pinto & Mantel (1990), obter um entendimento mais completo das 
causas do fracasso do projeto tem sido uma tarefa difícil para os pesquisadores e profissionais 
acadêmicos. Em primeiro lugar, o conceito de fracasso do projeto é nebuloso. Poucas pessoas 
concordam sobre como definir exatamente o fracasso do projeto. A literatura de 
gerenciamento de projetos tem uma variedade de definições e exemplos distintos de fracasso 
do projeto, o que sugere uma falta de um consenso geral em relação ao tema. A segunda 
dificuldade é que grande parte da pesquisa sobre fracasso do projeto foi baseada 
conceitualmente ou de forma anedótica. Embora esta abordagem não seja necessariamente 
ruim, algumas tentativas foram feitas para empregar métodos empíricos para um estudo mais 
sistemático das causas do fracasso do projeto. Como resultado, muitos profissionais 
consideram as causas do sucesso ou fracasso de seus projetos altamente idiossincráticas e não 
generalizáveis a uma população maior de projeto. 

A terceira dificuldade é aumentada pela possibilidade de que as causas da falha podem 
variar de acordo com o tipo de projeto que está sendo estudado. Padrões distintos de causas 
podem ser associados com a insuficiência de tipos específicos de projetos. Em quarto lugar, as 
causas do fracasso do projeto também podem depender da fase do ciclo de vida em que o 
projeto reside. As razões para que um projeto falhe em sua fase inicial podem ser muito 
diferentes do que as observadas para provocar a falha em algum momento mais tarde, durante 
a execução, por exemplo. 

Tradicionalmente, prazo, custo e qualidade também conhecidos como “triângulo de 
ferro” foram utilizados como critérios para medir o desempenho do projeto. Essa abordagem 
tradicional, com o passar do tempo, recebeu diversas críticas por ser considerada inadequada e 
incompleta. Dentre os primeiros autores a criticarem o “triângulo de ferro” como critérios de 
sucesso do projeto estão De Wit (1988) e Turner (1999). Tais autores recomendam considerar 
outros critérios de sucesso como lucratividade, sucesso do negócio e atendimento das 
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expectativas de todos os stakeholders envolvidos. Shenhar (1997) e Pinto & Mantel (1990) 
complementam essa linha de pensamento sugerindo a inclusão da visão dos stakeholders na 
determinação do sucesso de projetos. 

Gray (2001) corrobora essa visão ao afirmar que o triângulo de ferro é uma medida 
muito simplista para representar a interação dos objetivos da maioria dos projetos e que 
também deveria se levar em conta os objetivos pessoais e a percepção das pessoas envolvidas. 

De Wit (1988), Cooke-Davies (2002) e outros autores distinguem ainda entre o sucesso 
do projeto (medido em função dos objetivos gerais do projeto) e o sucesso do gerenciamento 
de projetos (medido pelo tempo, custo e qualidade). Nesse sentido, em relação ao sucesso do 
gerenciamento de projeto, um projeto é considerado bem sucedido se o seu escopo proposto 
foi cumprido, se o projeto foi entregue no prazo estabelecido e seus custos de execução não 
excederam o orçamento previsto inicialmente. O sucesso do projeto, por sua vez, está atrelado 
ao cumprimento dos objetivos estabelecidos e aos benefícios gerados por ele. 

Segundo Jugdev & Muller (2005), projetos bem-sucedidos são mais propensos a 
enfatizar critérios de sucesso do projeto, em vez de critérios de sucesso do gerenciamento de 
projetos, no entanto, o sucesso deste é muito mais fácil de mensurar porque ele é menos 
complexo e pode ser avaliado no encerramento do projeto. 

É importante ressaltar que esses dois aspectos do sucesso nem sempre estão 
correlacionados. Em outras palavras, o sucesso do gerenciamento do projeto pode não levar 
ao sucesso do projeto. Isso significa que um projeto pode fracassar apesar de ter um bom 
gerenciamento, ou ainda, que um projeto pode ser um sucesso, apesar de ter sido mal 
gerenciado. 

Após realizar uma amostragem com mais de 50 gerentes de projetos, Pinto & Slevin 
(1987, 1988) concluíram que o “sucesso do projeto” é algo muito mais complexo do que 
simplesmente atender às especificações de custo, cronograma e desempenho. Na verdade, a 
satisfação do cliente com o resultado final tem muito a ver com a percepção de sucesso ou 
fracasso de projetos. Baker (1988) afirma que no longo prazo o que realmente importa é que 
as partes interessadas e afetadas por um projeto sejam satisfeitas. 

No entanto, a satisfação das partes interessadas como uma medida de sucesso tem sido 
criticada pela falta de um forte embasamento teórico (Gatian, 1994; Goodhue, 1995). De fato, 
a percepção de um projeto bem-sucedido pode ser influenciada por expectativas que podem 
ser irrealistas (Szajna & Scammel, 1993). Como Kahneman & Tversky (1979) em seu 
trabalho sobre a teoria da perspectiva explica, as expectativas otimistas em relação ao tempo, 
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orçamento e qualidade podem ser consideradas como um comportamento psicológico humano 
normal em condições de incerteza. Dada esta tendência humana a subestimar os desafios e 
superestimar suas próprias capacidades, os stakeholders podem perceber como um fracasso 
parcial um projeto que foi de fato bem sucedido na obtenção de resultados próximos do ideal. 

É importante considerar também que os responsáveis por um projeto podem ver o 
sucesso simplesmente como a sobrevivência de seu projeto. Nesse caso, o sucesso do projeto 
pode ser percebido, ainda que o projeto não tenha sido realizado da melhor forma possível. 
Portanto, o julgamento final do que se constitui sucesso e fracasso é afetado pela definição de 
sucesso por quem avalia o sucesso do projeto (Smithson & Hirschheim, 1998). 

As dificuldades com a definição de sucesso e fracasso significam que muitos projetos 
são iniciados sem uma declaração clara do que será considerado como sucesso (Remenyi & 
Sherwood-Smith, 1999). Assim, a negociação de uma definição de sucesso entre os principais 
stakeholders antes do início do projeto e a revisão de vários pontos durante o ciclo de vida do 
projeto tem sido recomendadas como boas práticas de gerenciamento de projetos (Jugdev & 
Muller, 2005). 
2.4 Fatores Determinantes de Sucesso e Falhas em Projetos 

O problema de definir sucesso como a concretização do prazo programado, dentro do 
orçamento e com o nível de qualidade desejado é que todos esses indicadores constituem uma 
definição interna de sucesso. Kerzner (2006) define sucesso em projetos não só como 
concretização do prazo programado, dentro do orçamento e com o nível de qualidade 
desejado, mas aliando a essa definição fatores secundários, como a aceitação pelo cliente, 
alinhamento estratégico, relacionamento com agências de regulamentação, saúde e segurança, 
alinhamento dos funcionários, conduta ética, entre outros. 

Segundo o autor, a definição de sucesso pode ainda variar dependendo de tratar-se ou 
não de empresas orientadas a projetos. Dessa forma, o sucesso, para uma empresa orientada a 
projetos, está relacionado aos resultados obtidos em cada um de seus projetos; no caso de uma 
empresa não orientada a projetos, estes servem apenas para sustentar as atividades estratégicas 
da organização, ou seja, o sucesso inclui também concluir os projetos sem causar qualquer 
problema à atividade principal da empresa. 

O sucesso pode ainda ser definido por meio dos fatores críticos de sucesso (FCS) e 
também pelos indicadores-chave de desempenho (KPI) (Nogueira, 2007). Os fatores críticos 
de sucesso refletem os aspectos indispensáveis ao atendimento das necessidades do cliente, ou 
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seja, medem o resultado final. Os indicadores-chave, por sua vez, medem a qualidade do 
processo utilizado para alcançar os resultados finais. 

De acordo com Mahaney & Lederer (2010), completar os projetos dentro do prazo e 
orçamento previstos e com qualidade é um grande desafio para os gerentes de projetos. 
Apesar do aumento evidente da utilização da gestão de projetos por parte das empresas, 
diversos estudos apontam ainda que apenas uma pequena parcela dos projetos implantados 
pelas organizações é bem-sucedida. Esse insucesso decorre de uma série de razões, dentre as 
quais se destacam: a redução de custos e prazos para facilitar a aprovação do projeto, falhas 
na comunicação, rotatividade do pessoal que compõe a equipe de projeto, dinâmica e 
complexidade do ambiente etc. 

Crawford (2002) justifica este insucesso no gerenciamento de projetos relatando que a 
maioria dos problemas relativos aos projetos ocorre devido à ausência de processos 
adequados e padronizados de gerenciamento. Schriver (2004), concluiu que os projetos 
podem fracassar por dois motivos principais: 1) falha dos gerentes de projeto no planejamento 
e gerenciamento do escopo e, 2) falha dos gerentes de projeto no gerenciamento e controle de 
mudanças. Attarzadeh & Ow (2008), por sua vez, atribuem às falhas de projetos ao mau 
planejamento e erros de estimativas, não execução das atividades de acordo com o plano 
elaborado e a falhas causadas por fatores humanos. 

De acordo com pesquisa do Standish Group, praticamente um em cada quatro projetos 
falha em sua execução. Esse fiasco de 24% dos projetos está relacionado a problemas em 
executá-los dentro do prazo estipulado, dentro do orçamento previsto ou simplesmente por 
falta de eficiência na gestão para fazer com que os resultados esperados sejam atingidos 
(Melo, 2012). 

O Standish Group International (2009), baseando-se em uma pesquisa com 280.000 
projetos de tecnologia de informação, mostra que apenas 32% dos projetos podem ser 
considerados um sucesso. Próximo da metade dos projetos pesquisados, isto é, 44%, 
apresentam problemas de prazos ou custos e 24% já não podem mais ser recuperados e foram 
considerados projetos com falhas. Segundo a mesma pesquisa, os projetos que gastam mais 
do que o valor previsto estouram seu orçamento, em média, em 45%. Quanto a completar o 
projeto no prazo, em média, o cronograma é ampliado em 63% de seu prazo original, sendo 
que somente 67% das características requeridas e funcionalidades são normalmente entregues 
aos clientes dos projetos. 
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A seguir, na Tabela 2.1, estão listadas as principais causas de fracasso em projetos, 
segundo Vargas (2013) e Melo (2012): 

Tabela 2.1 Principais causas de fracasso em projetos 

Fonte: Adaptado de Vargas (2013) e Melo (2012) 

De acordo com o estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos realizado 
pelo PMI em 2013 (Project Management Institute – PMSURVEY.ORG 2013 Edition), com 
676 organizações, provenientes da Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, França, 
México, EUA e Uruguai, os problemas que ocorrem com maior frequência nos projetos de 
uma organização são descritos na Figura 2.1, na qual se pode comprovar que problemas na 
comunicação é o principal agravante gerador de problemas nos projetos, apresentando 66,3% 
dos casos, seguido de um escopo não definido adequadamente, com 59,2%, e pelo não 
cumprimento de prazos, com 55,8%. 

Metas e objetivos mal 
estabelecidos 

Falta de conhecimento de pontos-
chave do projeto 

Tempo insuficiente para o 
planejamento do projeto 

Falta de coordenação entre as 
partes 

Os envolvidos não possuem 
habilidades suficientes 

Expectativas não alinhadas com a 
realidade do projeto 

Mudança nos objetivos no 
andamento do projeto 

Falta de participação da equipe na 
tomada de decisões 

Treinamento e capacitação 
inadequados 

Papéis e responsabilidades mal 
definidos 

Requisitos inadequados ou vagos Riscos elevados no meio ambiente 
Mudança na estrutura 

organizacional da empresa 
Prazos e tarefas irrealistas Mudanças na tecnologia disponível 

Falha de comunicação Insuficiência de recursos Evolução nos preços e prazos 
Cenário político-econômico 

desfavorável 
Estimativas de custo e 
cronograma errôneas 

Pouca compreensão da 
complexidade do projeto 

Sistema de controle inadequado Falta de liderança do gerente de 
projeto 

Estimativas financeiras pobres e 
incompletas 

Os sinais de alerta do projeto 
foram ignorados 

Falha no controle de desempenho Más decisões 
Falta de motivação da equipe de 

projeto 
Falta de apoio dentro da 

organização 
Falta de entendimento do projeto 

Crescimento desordenado do 
escopo 

Falta de patrocínio Excesso de otimismo 
Pensar que o planejamento é 

perda de tempo 
Processo de gestão de mudança 

inexistente ou pobre 
Recursos inadequados 
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Figura 2.1 Problemas mais frequentes em projetos 

Fonte: Project Management Institute, 2013 

Pode-se inferir, neste estudo, que as principais causas de fracasso em projetos decorrem 
da má gestão das comunicações, do escopo e do tempo. Este resultado corrobora a ideia de 
que o gerenciamento das partes interessadas é tão importante quanto o gerenciamento do 
projeto em si, uma vez que, o gerenciamento das comunicações está relacionado à 
identificação dos stakeholders e ao gerenciamento de suas expectativas. 

Diversos estudos tanto teóricos como empíricos buscaram listar os fatores que levam ao 
sucesso de um projeto. Segundo Crawford (2003), o trabalho de Baker (1988) utilizando uma 
amostra de 650 projetos continua sendo um dos estudos mais extensos e notáveis sobre fatores 
que contribuem para o sucesso de projetos. Nesse estudo, Baker (1988) apresenta a ideia de 
“sucesso percebido do projeto”, ou seja, o sucesso de um projeto está ligado à percepção que 
os envolvidos (stakeholders) têm do sucesso/fracasso do projeto. Assim, os autores 
apresentam uma lista de dez fatores (Quadro 2.1) cuja presença poderia contribuir para 
melhorar a percepção de sucesso do projeto, ao passo que sua ausência contribuiria para o 
aumento do fracasso percebido. 
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Quadro 2.1 Características dos projetos fortemente associadas ao sucesso/fracasso de projetos. 
(1) Comprometimento da equipe do projeto com os objetivos do projeto. 
(2) Estimativas iniciais precisas dos custos. 
(3) Capacidade adequada da equipe de projetos. 
(4) Financiamento adequado para finalização do projeto. 
(5) Técnicas de planejamento e controle adequadas. 
(6) Dificuldades de início mínimas. 
(7) Orientação para a tarefa. 
(8) Ausência de burocracia. 
(9) Presença do gerente de projetos in loco. 
(10) Critérios de sucesso claramente definidos 

Fonte: Adaptado de Baker (1988) 

Na busca por uma visão mais estratégica de sucesso, Pinto & Slevin (1987, 1988), 
propuseram que o sucesso de um projeto deveria estar associado além do triângulo de ferro 
(prazo, custo e qualidade), à eficácia e à satisfação do cliente. Em pesquisa realizada com 
mais de 50 gerentes, os autores desenvolveram empiricamente um conjunto de fatores críticos 
de sucesso para a implementação de projetos, conforme mostrado no Quadro 2.2 a seguir: 

Quadro 2.2 Fatores críticos de sucesso, por Pinto & Slevin (1988) 
(1) Missão do projeto. Definição clara dos objetivos no início do projeto. 
(2)  Apoio da alta administração. Propensão da alta gerência para fornecer os recursos necessários e a 

autoridade/poder para o sucesso do projeto. 
(3)  Cronograma/Plano do projeto. Desenvolvimento de um plano detalhado das etapas necessárias ao 

processo de implementação do projeto. 
(4)  Consulta ao cliente. Comunicação, consulta e escuta ativa de todos os interessados e potenciais usuários 

do projeto, para identificação de suas necessidades. 
(5)  Pessoal. Recrutamento, seleção e treinamento do pessoal necessário à equipe de projeto. 
(6)  Tarefas técnicas. Disponibilidade de tecnologia e conhecimento necessários para realizar as ações técnicas 

específicas. 
(7)  Aceitação do cliente. Ato de “vender” o projeto final aos usuários finais. 
(8) Monitoramento e feedback. Disponibilização em tempo de informação de controle abrangente em cada 

etapa do processo de implementação. 
(9)  Comunicação. A oferta de uma rede adequada e dados necessários a todos os atores-chave na 

implementação do projeto. 
(10) Resolução de problemas. Habilidade para lidar com crises inesperadas e desvios do plano. 

Fonte: Adaptado de Pinto & Slevin (1988) 
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Em busca de verificar empiricamente a contribuição dos dez fatores para o sucesso dos 
projetos, os autores fizeram um estudo com 400 projetos e concluíram que todos os dez 
fatores relacionam-se significativamente com o sucesso dos projetos, obtendo um r-square = 
0,615, o que significa que 61,5% das causas de sucesso dos projetos analisados podem ser 
explicadas pelos dez fatores críticos de sucesso. 

Pinto & Mantel (1990), por sua vez, com base em uma análise da literatura e entrevistas 
com gerentes de projeto experientes, identificaram três aspectos distintos de desempenho para 
avaliar o sucesso ou fracasso de um projeto: 1) o processo de implementação do projeto; 2) o 
valor percebido do projeto; e 3) a satisfação do cliente com o projeto entregue. O sucesso ou 
fracasso do processo de implementação em si é uma medida orientada a nível interno do 
desempenho da equipe do projeto, incluindo critérios como ficar dentro do cronograma e do 
orçamento previamente estabelecidos, cumprir as metas técnicas do projeto, e manter relações 
de trabalho suaves dentro da equipe e da organização. A questão-chave para o processo de 
implementação é a eficiência. O segundo aspecto da avaliação do sucesso ou fracasso do 
projeto é a qualidade percebida do projeto e inclui percepções da equipe do projeto do valor e 
utilidade dos projetos entregues. Por fim, a satisfação do cliente, o terceiro aspecto do 
desempenho do projeto, é uma medida externa da eficácia, feita pelo cliente, e esta avaliação 
pode ou não concordar com a avaliação da equipe de projeto. 

Em seu trabalho, Belassi & Tukel (1996) agruparam os fatores de sucesso listados na 
literatura e descreveram o impacto desses fatores sobre o desempenho do projeto. Eles 
agruparam os fatores em quatro áreas, conforme Figura 2.2: fatores relacionados ao projeto; 
fatores relacionados aos gerentes de projeto e os membros da equipe; fatores relacionados à 
organização; e fatores relacionados ao ambiente externo. Para esses autores, chegar a todos os 
possíveis fatores críticos que podem afetar o desempenho de um projeto é impossível por 
causa da diversidade de projetos existentes. Mas, a identificação dos grupos aos quais os 
fatores críticos pertencem seria suficiente para uma melhor avaliação dos projetos. Além 
disso, os autores afirmam que ainda não está claro como medir o desempenho de projetos 
porque as partes que estão envolvidas em projetos percebem sucesso ou fracasso de formas 
diferentes. 
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Figura 2.2 Fatores de sucesso agrupados por áreas, por Belassi & Tukel (1996) 

Fonte: Adaptada de Belassi & Tukel (1996) 

Como pode ser visto a partir da figura, os grupos estão inter-relacionados. Um fator de 
um grupo pode influenciar um fator noutro grupo, e uma combinação de vários fatores de 
vários grupos pode levar ao fracasso do projeto. Por exemplo, o apoio da alta gerência é um 
fator relacionado à organização que pode ser afetada pelo estado geral da economia. Da 
mesma forma, a singularidade das atividades do projeto pode afetar a competência do gerente 
de projeto no trabalho. A falta de apoio da alta gerência, juntamente com a falta de 
competência do gerente de projeto no trabalho pode levar ao fracasso do projeto (Belassi & 
Tukel, 1996). 

Uma das vantagens do agrupamento desses fatores é que embora possa ser difícil 
identificar fatores de sucesso específicos para certas organizações, pode ser mais fácil 
identificar se o sucesso ou fracasso está relacionado ao projeto, ao gerente de projeto e aos 
membros da equipe, à organização, ou ao ambiente externo. 
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Atkinson (1999), por outro lado, agregou ao tradicional triângulo as dimensões de 
sistemas de informação, benefícios para a organização e benefício para os stakeholders, 
incorporando assim a perspectiva de diversos grupos de stakeholders internos e externos. 
Segundo o autor, a definição dos fatores do triângulo de ferro como critérios para medir o 
desempenho do projeto não é suficiente, uma vez que utilizando exclusivamente esses fatores 
muitos projetos falharam. 

Ampliando essas dimensões, Shenhar & Dvir (2007) introduziram a perspectiva 
temporal, integrando um conjunto de dimensões para entender o sucesso de projetos e 
propondo novos indicadores, conforme detalhado a seguir e visualizado na Figura 2.3: 

 Eficiência do projeto – representa os alcances de curto prazo, considerando a tríade 
restrição clássica (escopo, prazo e custo); 

 Impacto para o cliente – considera critérios como satisfação das necessidades, 
melhoria da qualidade de vida, medidas técnicas e funcionalidades. Esta dimensão 
deve claramente especificar como os resultados do projeto melhorarão a vida e os 
negócios e como as necessidades dos clientes serão atendidas. 

 Impacto para a equipe - verifica como o projeto afeta os membros da equipe, 
marcando o evento na vida profissional das pessoas de forma positiva ou negativa, 
dependendo do desenvolvimento e resultado do projeto. 

 Negócio e sucesso imediato - analisa as consequências diretas causadas pelo 
desenvolvimento do projeto, verificando fatores como aumento de volume de 
vendas, de receita e de lucratividade, bem como ROI, competitividade e desempenho 
de mercado e capacidade do projeto em contribuir para a melhoria contínua da 
empresa. 

 Preparação para o futuro - analisa os efeitos de longo prazo possibilitados pelo 
projeto, fazendo referência à preparação de infraestrutura da empresa para o futuro e 
criação de novas oportunidades. 

Os autores argumentam ainda que cada uma dessas dimensões possui relevância 
diferenciada de acordo com o tipo de projeto que está sendo estudado, sendo que novas 
dimensões podem ser criadas e integradas conforme a necessidade da situação. 
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Figura 2.3 Dimensões e indicadores de sucesso de projetos

Alguns estudos que se dedicaram à revisão da literatura sobre o tema em questão 
buscaram identificar os fatores sobre os quais existe maior concordância entre os 
pesquisadores, entre eles destacam

Crawford (2003) analisou 13 estudos sobre fatores críticos de sucesso
observando a freqüência com que eram mencionados de acordo com o segmento foco do 
estudo, bem como de acordo com o período que o estudo foi realizado
apresenta o resultado desse levantamento considerando os 13 estudos analisados.

Quadro 2.3 FCS identificados na literatura segundo Crawford (2003)
Fatores de sucesso 
Planejamento (integração) 
Monitoramento e controle (integração), Seleção da equipe, Desempenho técn
Comunicação, Liderança, Direção estratégica, Desenvolvimento da equipe
Monitoramento e controle (riscos), Apoio organizacional, Gerenciamento de 
Estrutura organizacional 
Definição do projeto, Gerenciamento de 

Eficiência

-Cumprimento de cronograma
-Cumprimento do orçamento
-Ganho
-Outras medidas de eficiência

Impacto para o 

-Cumprimento de requisitos e especificações
-Benefícios para o cliente
-Extensão de uso
-Satisfação e lealdade do cliente
-Reconhecimento da marca
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Figura 2.3 Dimensões e indicadores de sucesso de projetos
Fonte: Adaptada de Shenhar & Dvir (2007) 

Alguns estudos que se dedicaram à revisão da literatura sobre o tema em questão 
buscaram identificar os fatores sobre os quais existe maior concordância entre os 
pesquisadores, entre eles destacam-se o de Crawford (2003) e o de Fortune & White (2006).

3) analisou 13 estudos sobre fatores críticos de sucesso
observando a freqüência com que eram mencionados de acordo com o segmento foco do 
estudo, bem como de acordo com o período que o estudo foi realizado

o resultado desse levantamento considerando os 13 estudos analisados.

2.3 FCS identificados na literatura segundo Crawford (2003)

Monitoramento e controle (integração), Seleção da equipe, Desempenho técnico 
Comunicação, Liderança, Direção estratégica, Desenvolvimento da equipe 
Monitoramento e controle (riscos), Apoio organizacional, Gerenciamento de stakeholders

Definição do projeto, Gerenciamento de stakeholder (cliente) 
Fonte: Adaptado de Crawford (2003) 

Sucesso do projeto

Impacto para o cliente

Cumprimento de requisitos e especificações
Benefícios para o cliente
Extensão de uso
Satisfação e lealdade do cliente
Reconhecimento da marca

Impacto para a equipe

-Satisfação da equipe
-Moral da equipe
-Desenvolvimento das capacidades e habilidades
-Crescimento dos membros da equipe
-Retenção dos membros da equipe
-Sem conflitos

Negócio e sucesso imediato

-Vendas
-Lucros
-Parcela do mercado
-ROI, ROE
-Fluxo de caixa
-Qualidade do serviço
-Tempo de ciclo
-Medidas organizacionais
-Aprovação regulamentar
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Alguns estudos que se dedicaram à revisão da literatura sobre o tema em questão 
buscaram identificar os fatores sobre os quais existe maior concordância entre os 

se o de Crawford (2003) e o de Fortune & White (2006). 
3) analisou 13 estudos sobre fatores críticos de sucesso em projetos, 

observando a freqüência com que eram mencionados de acordo com o segmento foco do 
estudo, bem como de acordo com o período que o estudo foi realizado. O Quadro 2.3 

o resultado desse levantamento considerando os 13 estudos analisados. 

2.3 FCS identificados na literatura segundo Crawford (2003) 

stakeholders (outros) 

Preparação para o futuro

-Tecnologia nova
-Mercado novo
-Nova linha de produto
-Nova competência essencial
-Nova capacidade organizacional
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Pode-se verificar que o estudo de Crawford (2003) está em consonância com a ideia de 
que os atributos dos gerentes de projeto, como liderança, boa comunicação, conhecimentos e 
habilidades, são críticos ao sucesso do projeto. 

Fortune & White (2006), por sua vez, realizaram um levantamento dos fatores críticos 
de sucesso com base em 63 publicações sobre sucesso e fracasso em projetos, incluindo tanto 
estudos empíricos como estudos teóricos. Os FCS identificados nesse estudo estão listados na 
Tabela 2.2, em ordem decrescente de freqüência de ocorrência. 

Tabela 2.2 FCS em projetos segundo Fortune & White (2006) 

Fatores de sucesso Nº de 
citações 

1. Apoio da alta administração 39 
2. Objetivos claros e realistas 31 
3. Plano robusto, detalhado e atualizado 29 
4. Boa comunicação / feedback 27 
5. Envolvimento do usuário/ cliente 24 
6. Pessoal / equipe suficientemente qualificada / habilitada 20 
7. Gestão da mudança efetiva 19 
8. Gerente de projetos competente 19 
9. Sólida base organizacional para o projeto 16 
10. Recursos suficientes e adequadamente alocados 16 
11. Boa liderança 15 
12. Tecnologia comprovada / familiar 14 
13. Cronograma realista 14 
14. Levantamento / avaliação / gerenciamento de riscos 13 
15. Patrocinador / defensor do projeto 12 
16. Monitoramento / controle efetivo 12 
17. Orçamento adequado 11 
18. Adaptação / cultura / estrutura organizacional 10 
19. Bom desempenho dos fornecedores / empreiteiros / consultores 10 
20. Término planejado do projeto / revisão / aceitação de possível fracasso 9 
21. Prover treinamento 7 
22. Estabilidade política 6 
23. Escolha correta / experiência passada em ferramentas e metodologia de gestão de projetos 6 
24. Influências ambientais 6 
25. Experiência passada (de aprendizagem) 5 
26. Tamanho do projeto (grande) / nível de complexidade (alta) / número de pessoas envolvidas 
(excesso) / duração (mais de 3 anos) 

4 
27. Diferentes pontos de vista (apreciação) 3 

Fonte: Adaptado de Fortune & White (2006) 
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A Tabela 2.2 mostra que há um acordo limitado entre os autores sobre os fatores que 
influenciam o sucesso de um projeto. Os três fatores mais citados são: o apoio da alta 
administração, objetivos claros e realistas, e um plano robusto, detalhado e atualizado. De 
acordo com Fortune & White (2006), embora 81% das publicações incluam pelo menos um 
destes três fatores, apenas 17% citam os três. Esta falta de acordo também foi constatada por 
Wateridge (1995), Balachandra & Friar (1997) e Dvir (1998) que afirmam que não parece 
haver um consenso de opinião entre os pesquisadores e autores sobre os fatores que 
influenciam o sucesso ou fracasso do projeto. 

Outra questão importante que surge a partir da comparação entre as publicações é que, 
embora a importância de ter um patrocinador do projeto comprometido ou um executivo para 
apoiar ou defender o projeto só foi citado em 19 % das publicações examinadas. 

A seguir, na Tabela 2.3, pode-se verificar os principais fatores de sucesso e falha em 
projetos examinados neste trabalho através dos autores citados. 

Tabela 2.3 Principais fatores de sucesso e falha em projetos apresentados 
Principais autores citados Principais fatores de sucesso e falha 

Baker (1988) Comprometimento da equipe do projeto com os 
objetivos do projeto; Estimativas iniciais precisas dos 
custos; Capacidade adequada da equipe de projetos; 

Financiamento adequado para finalização do projeto; 
Técnicas de planejamento e controle adequadas; 

Dificuldades de início mínimas; Orientação para a 
tarefa; Ausência de burocracia; Presença do gerente de 

projetos in loco; Critérios de sucesso claramente 
definidos. 

Pinto & Slevin (1988) Missão do projeto; Suporte da alta gerência; 
Plano/Cronograma do projeto; Consulta ao cliente; 

Pessoal; Tarefas técnicas; Aceitação do cliente; 
Monitoramento e feedback; Comunicação; Resolução 

de problemas. 
Pinto & Mantel (1990) Processo de implementação do projeto (eficiência); 

Valor percebido do projeto; Satisfação do cliente com 
o projeto entregue (eficácia). 

Belassi & Tukel (1996) Fatores relacionados ao projeto (tamanho, valor, 
urgência, ciclo de vida); Fatores relacionados aos 

gerentes de projeto (habilidade de delegar, coordenar, 
competência) e os membros da equipe (experiência 

técnica, comunicação); Fatores relacionados à 
organização (suporte da cúpula e dos gerentes 

funcionais, projeto campeão); Fatores relacionados ao 
ambiente externo (econômicos, políticos, sociais, 

tecnológicos). 
Atkinson (1999) Prazo, Custo, Qualidade, Sistemas de informação, 
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Benefícios para a organização e Benefício para os 
stakeholders. 

Crawford (2003) Planejamento (integração); Monitoramento e controle 
(integração); Seleção da equipe; Desempenho técnico; 

Comunicação; Liderança; Direção estratégica; 
Desenvolvimento da equipe; Monitoramento e 

controle (riscos); Apoio organizacional; 
Gerenciamento de stakeholders (outros); Estrutura 

organizacional; Definição do projeto; Gerenciamento 
de stakeholder (cliente). 

Fortune & White (2006) Apoio da alta administração; Objetivos claros e 
realistas; Plano robusto e detalhado; Boa 

comunicação; Envolvimento do cliente; Equipe 
qualificada; Gestão da mudança efetiva; Gerente 

competente; Sólida base organizacional; Recursos 
suficientes, etc. 

Shenhar & Dvir (2007) Eficiência do projeto; Impacto para o cliente; Impacto 
para a equipe; Negócio e sucesso imediato; 

Preparação para o futuro. 
Fonte: Esta pesquisa 

As pesquisas sobre o desempenho do projeto mostram que definir o que é sucesso em 
projeto não é tarefa fácil, pois depende da perspectiva dos stakeholders, do tipo de projeto, da 
perspectiva temporal (curto, médio e longo prazo) e da unidade de análise (projeto e 
organização) (Carvalho & Rabechini Jr., 2011). Dependendo dessas perspectivas, as 
dimensões de sucesso e fracasso são diferentes. 
2.5 Tipologia dos Stakeholders e suas Percepções 

O termo stakeholder surgiu pela primeira vez em 1963 em uma consultoria realizada 
pelo Stanford Research Institute e era usado para determinar aqueles grupos que forneciam o 
apoio necessário para uma organização sobreviver (Freeman,1984). No entanto, esse conceito 
só foi difundido de forma mais ampla a partir da década de 1980, com a publicação da obra 
intitulada Strategic Management: a stakeholders approach, por Freeman em 1984. Na visão 
de Freeman, os stakeholders são conceituados como o conjunto de grupos (sejam entes 
públicos ou privados) que, ao mesmo tempo em que afetam uma determinada organização 
também são afetados por ela. 

Tal definição, desde então, tem sido a mais utilizada por inúmeros pesquisadores, 
cientistas sociais e gestores de empresas para designar os públicos de interesse com os quais 
as organizações devem se relacionar. 



Capítulo 2  Fundamentação Teórica e Revisão da Literatura 

25  

Um conceito importante abordado por Freeman (1984) é a dinâmica dos stakeholders. O 
autor afirma que estes não são estáticos e absolutos, mas podem mudar ao longo do tempo, de 
acordo com as mudanças de seus interesses. 

Analogamente a Freeman, Carroll (2004) entende os stakeholders como aqueles grupos 
ou indivíduos com os quais a organização interage ou onde existe dependência mútua, ou seja, 
qualquer indivíduo que afeta ou é afetado pelas ações, decisões, políticas, práticas ou 
objetivos de uma organização são considerados seus stakeholders. 

Para Donaldson & Preston (1995), o conceito mais adequado para stakeholders consiste 
em um conjunto de grupos que possuem interesses legítimos nas ações de uma determinada 
organização, podendo essa relação de interesses ser transitória ou permanente. Nesta, a 
relação entre stakeholders e empresa baseia-se em algum aspecto contínuo ou de longo prazo. 

Freeman (2007) e Clarkson (1995) separam os stakeholders em primários e secundários. 
Os stakeholders primários correspondem àqueles grupos fundamentais à sobrevivência da 
organização; para Clarkson (1995) seriam os shareholders (acionistas), consumidores, 
empregados e fornecedores; e os secundários, o Governo e a comunidade. Freeman (2007), 
por outro lado, classifica como primários os financiadores, a comunidade, os fornecedores, os 
consumidores e os empregados; e como secundários, considera a imprensa, o Governo, os 
grupos de defesa dos direitos do consumidor, grupos de interesse especial e os concorrentes. 

Diversas outras classificações podem ser encontradas na literatura. Na visão de 
Frederick (1992, apud Friedman & Miles, 2006), os stakeholders podem ser divididos em 
voluntários e involuntários; para Hill & Jones (apud Gibson, 2000) os stakeholders podem ser 
internos ou externos, e há ainda quem os classifique em diretos ou indiretos, Svendsen & 
Wheeler (2002 apud Friedman & Miles, 2006). 

No entanto, a instrumentalização da teoria dos stakeholders, com a finalidade de 
identificar e categorizar por importância os stakeholders, foi desenvolvida principalmente por 
Mitchell (1997), que investigou as percepções dos gestores sobre as características dos 
stakeholders quanto a aspectos de poder, legitimidade e urgência. 

No modelo proposto por Mitchell (1997), sugere-se que o comportamento estratégico de 
uma organização está sujeito a diversos grupos situados no seu meio, sendo que as estratégias 
da organização devem satisfazer as necessidades destes grupos de acordo com a sua 
importância. Esta importância é definida pelos três fatores citados, que variam conforme a 
situação: 
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 Poder: capacidade de exercer influência pela utilização de recursos coercitivos, 
utilitários ou simbólicos; 

 Legitimidade: percepção ou assunção generalizada de que as ações de uma entidade 
são desejáveis, próprias ou apropriadas dentro de um sistema de normas, valores, 
crenças e definições de uma sociedade; 

 Urgência: grau em que a relação ou a reivindicação do stakeholder demanda atenção 
imediata. A urgência existe quando dois critérios são satisfeitos: (i) quando uma 
relação ou reivindicação tem uma natureza sujeita a tempo, ou seja, prazo definido – 
mensurada em que grau um atraso por parte do gestor em atender a demanda do 
stakeholder é inaceitável para este; e (ii) quando uma relação ou reivindicação é 
importante ou crucial para o stakeholder – mensurada pelo grau de importância. 

A partir da combinação dos três atributos, pode-se determinar o grau de saliência dos 
stakeholders, ou seja, o grau em que gestores dão prioridade às reivindicações concorrentes 
dos stakeholders. A Figura 2.4 apresenta as possíveis combinações do modelo proposto por 
Mitchell (1997): 

 
Figura 2.4: Tipologia dos stakeholders 

Fonte: Adaptado de Mitchell (1997) 

Pode-se observar, ainda na Figura 2.4, que a combinação entre os três atributos em 
diferentes composições leva à definição de sete tipos de stakeholders¸ além daqueles que não 
são salientes (Mitchell, 1997): adormecidos, dominantes, perigosos, exigentes, dependentes, 
discretos e definitivos. A Tabela 2.4 a seguir apresenta uma breve descrição desses 
stakeholders. 
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Tabela 2.4 Tipologia dos stakeholders, por Mitchell (1997) 
Tipo Classe Atributos Descrição 

Latentes 
 

Adormecidos Poder 

Impõem suas vontades sobre a organização, mas o poder 
fica inutilizado por não ter um relacionamento legitimado 
ou uma pretensão urgente. Eles têm pouca ou nenhuma 
interação com a organização. No entanto, a gestão deve 
ficar consciente de tais stakeholders porque eles podem se 
tornar mais importantes se adquirirem urgência ou 
legitimidade. 

Discricionários Legitimidade 

Eles não têm poder para influenciar a organização e não 
têm pretensões urgentes. O ponto chave com respeito a 
eles é que não há pressão alguma sobre os gestores para 
se engajarem em um relacionamento ativo com tais 
stakeholders; embora os gestores possam, eventualmente, 
escolher se engajarem em um relacionamento ativo. 

Exigentes Urgência 
Não têm poder nem legitimidade, mas têm urgência. Mas 
apenas a urgência é insuficiente para aumentar a 
importância de suas pretensões quando os stakeholders 
são incapazes ou não têm vontade de adquirir o poder ou 
a legitimidade necessária.  

Expectantes 

Dominantes Poder e 
legitimidade 

A influência deles na organização é assegurada. Têm 
pretensões legitimadas sobre a organização e habilidade 
para agir sobre estas pretensões. As expectativas de 
qualquer stakeholder que tenha poder e legitimidade 
percebida pelos gestores serão importantes para eles.  

Dependentes Legitimidade e 
urgência 

Têm que contar com o apoio de um stakeholder poderoso 
ou com a benevolência e voluntariado da organização 
para satisfazer suas pretensões. Um stakeholder 
dependente se move para uma classe de stakeholder mais 
importante quando tem suas pretensões urgentes adotadas 
por stakeholders dominantes. 

Perigosos Urgência e poder 

São coercitivos e possivelmente violentos, sendo 
perigosos para a organização. Por estarem fora do limite 
da legitimidade, as suas ações são perigosas para os 
indivíduos e atores envolvidos. Falhar na identificação 
destes resultaria no desperdício de oportunidades para 
amenizar os perigos e em pouca preparação quando não é 
permitida nenhuma acomodação.  

Altamente 
salientes Definitivos 

Poder, 
Legitimidade e 

Urgência 

Quando o stakeholder possui poder e legitimidade ele 
praticamente já se configura como definitivo. Quando, 
além disso, ele alega urgência, os gestores devem dar 
atenção imediata e priorizada a ele. 

Fonte: Adaptado de Mitchell (1997) 

Os stakeholders que possuem apenas um atributo relevante podem ser considerados de 
baixa saliência, ou “latentes”. Caso possuam apenas poder, são denominados de 
“adormecidos”, pois sem legitimidade ou urgência, seu poder fica em desuso. Se possuírem 
apenas legitimidade, são chamados de “discretos”. Se o único atributo relevante for a 
urgência, são denominados de “exigentes”. Os stakeholders que apresentam dois atributos 
relevantes podem ser considerados de saliência moderada ou “expectantes”. Caso possuam 
poder e legitimidade, são chamados de “dominantes”. Com os atributos de poder e urgência, 
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são denominados de “perigosos”, estes tendem a ser coercitivos. Caso possuam legitimidade e 
urgência, são “dependentes”, pois dependem do poder de outros grupos de interesse para ter 
suas reivindicações consideradas. Os stakeholders nos quais são percebidos os três atributos 
são os altamente salientes, denominados stakeholders “definitivos”. Segundo Mitchell (1997), 
os gestores devem atender e priorizar os interesses deste tipo de stakeholder. 

Segundo Friedman & Miles (2006), a tipologia apresentada por Mitchell (1997) 
popularizou-se entre os teóricos e praticantes da Teoria dos Stakeholders. Apesar desta 
constatação, poucos são os estudos que testaram o modelo de modo quantitativo.  

Em outra classificação dada no PMBOK (PMI, 2013), é considerado importante 
identificar todas as pessoas ou organizações que podem ser afetadas pelo projeto, 
documentando as informações relevantes relacionadas aos seus interesses, envolvimento e 
impacto no projeto. 

Identificar as partes interessadas é fundamental para o desempenho do projeto, 
possibilitando desenvolver uma estratégia para gerenciar as expectativas e envolver os 
stakeholders de modo a maximizar as influências positivas e minimizar os potenciais 
impactos negativos. Com o propósito de classificar os stakeholders, vários modelos de 
classificação são sugeridos.  

 Grau de poder/interesse, que agrupa as partes interessadas com base no seu nível de 
autoridade (“poder”) e seu nível de preocupação (“interesse”) em relação aos 
resultados do projeto; 

 Grau de poder/influência, que agrupa as partes interessadas com base no seu nível de 
autoridade (“poder”) e no seu envolvimento ativo (“influência”) no projeto; 

 Grau de influência/impacto, que agrupa as partes interessadas com base no seu 
envolvimento ativo (“influência”) no projeto e na sua habilidade para efetuar 
mudanças no planejamento ou na execução do projeto (“impacto”). 

Feitas a identificação e classificação, será possível avaliar como as principais partes 
interessadas irão reagir ou responder em várias situações a fim de planejar como influenciá-
las para aumentar seu apoio e mitigar os impactos negativos em potencial. 

Na concepção do PMI (2013), stakeholders são pessoas ou organizações ativamente 
envolvidas no projeto ou cujos interesses podem ser positiva ou negativamente afetados pela 
execução ou término do projeto, e incluem: 

 Clientes/usuários: pessoas ou organizações que usarão o produto, serviço ou 
resultado do projeto. Podem ser internos ou externos em relação à unidade executora. 
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 Patrocinador: pessoa ou grupo que fornece os recursos financeiros para o projeto. 
 Gerentes de portfólios/comitê de análise de portfólios: os gerentes de portfólios são 

responsáveis pela governança de alto nível de um conjunto de projetos ou programas, 
que podem ou não ser interdependentes. Os comitês de análise de portfólios são 
geralmente constituídos por executivos da organização que atuam como um painel de 
seleção de projetos. 

 Gerentes de programas: interagem com os gerentes de projetos para oferecer apoio e 
orientação em projetos individuais. 

 Escritório de projetos: é um corpo ou entidade organizacional à qual são atribuídas 
várias responsabilidades relacionadas ao gerenciamento centralizado e coordenado 
dos projetos sob seu domínio. O escritório de projetos pode oferecer serviços de 
suporte administrativo, orientação e treinamento de gerentes de projetos, alinhamento 
dos recursos humanos, comunicação centralizada entre as partes interessadas, entre 
outros. 

 Gerentes de projetos: são designados pela organização executora para atingir os 
objetivos do projeto. Em geral, encarregam-se do desenvolvimento do plano de 
gerenciamento do projeto, da manutenção do projeto na direção correta em relação 
ao cronograma e orçamento, identificação, monitoramento e resposta aos riscos, 
fornecimento de relatórios, da comunicação com todas as partes interessadas, entre 
outros. 

 Equipe do projeto: é composta pelo gerente do projeto, pela equipe de gerenciamento 
do projeto e por outros membros. 

 Gerentes funcionais: desempenham uma função gerencial dentro de uma área 
administrativa ou funcional do negócio. 

 Gerentes de operações: são indivíduos que tem uma função gerencial em uma área de 
negócio principal. Lidam diretamente com a produção e manutenção dos produtos ou 
serviços. 

 Fornecedores/parceiros comerciais: são empresas externas que fornecem 
componentes ou serviços necessários ao projeto. 

Através de uma revisão sistemática da literatura, Davis (2014) identificou os 
stakeholders mais referenciados na literatura e quais suas percepções de sucesso do projeto. A 
análise evidencia o gerente de projeto como sendo o mais altamente referenciado das partes 
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interessadas, seguido pela equipe de projeto, cliente, contratante/usuário final, patrocinador do 
projeto, e o proprietário/executivo (alta administração da organização). A Tabela 2.5 resume 
as principais percepções de sucesso dos stakeholders mencionados acima. 

Tabela 2.5 Análise da percepção de sucesso pelas partes interessadas 

Percepção de sucesso 
Gerente 

do 
projeto 

Cliente Patrocinador Proprietário Executivo Usuário 
Final 

Equipe 
de 

projeto 
1.Cooperação/ 
Colaboração/ Consulta/ 
Comunicação 

X X  X  X X 
2.Tempo X X X   X  
3.Objetivos/ Missão X    X  X 
4.Satisfação do 
stakeholder (qualidade) X X    X  
5.Faz uso do produto 
final/aceitação  X    X X 
6.Custo/ Orçamento X X    X  
7.Foco e competência 
do gerente de projeto X  X     
8.Benefícios 
estratégicos do projeto 
entregue 

X  X     
9.Suporte da alta 
administração/ 
comprometimento 

X    X   

Fonte: Adaptado de Davis (2014) 

A Tabela 2.5 identifica a comunicação como fator mais significativo, sendo comum a 
cinco grupos de stakeholders (gerente do projeto, cliente, proprietário, usuário final e a equipe 
do projeto). Quatro grupos de stakeholders (gerente de projeto, clientes, patrocinador e 
usuário) consideram o estabelecimento e cumprimento do cronograma (tempo) como 
essencial para medir e compreender o sucesso do projeto. Os itens de 3 a 6 foram o terceiro 
mais frequente nos artigos analisados e podem ser classificados como satisfação e custo. Este 
reitera temas relativos a medidas de sucesso que ocorreram mais frequentemente na literatura. 
Finalmente, os itens de 7 a 9 foram reconhecidos em dois grupos de stakeholders, que são 
relacionados aos gerentes de projeto e à alta administração (patrocinador e executivo). 

Através da comparação entre os grupos de stakeholders, é possível identificar que a 
maioria das percepções de sucesso em comum foi entre cliente e usuário (comunicação, 
tempo, a satisfação das partes interessadas, uso do produto final/aceitação e custo/orçamento), 
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o que era previsível, já que há sobreposição na literatura na definição de cliente e usuário. 
Entre o gerente do projeto e o cliente/usuário há quatro percepções em comum: comunicação, 
tempo, a satisfação das partes interessadas e custo/orçamento. Isso deve reduzir a 
ambiguidade na definição de sucesso do projeto. Há menos percepções de sucesso em comum 
entre o gerente de projeto e o patrocinador/proprietário, o que poderia explicar a necessidade 
do gerente do projeto “de suporte da alta administração” (Davis, 2014). 

Os resultados revelaram ainda que entre o gerente e a equipe do projeto e entre a equipe 
do projeto e o cliente/usuário só havia duas percepções de sucesso em comum. Já entre a alta 
administração (patrocinador, proprietário) e o cliente/usuário havia apenas uma percepção de 
sucesso em comum, o que poderia ser devido ao gerente de projeto lidar com o cliente/usuário 
e a alta administração não. Os principais motivos de preocupação foram os grupos onde não 
havia percepções de sucesso em comum (cliente e executivo, patrocinador e proprietário, 
patrocinador e executivo, patrocinador e equipe do projeto, proprietário e executivo, 
executivo e usuário etc.), que estavam todos ligados à gerência sênior (executivo, 
patrocinador, proprietário). Isso destaca a falta de acordo entre os três principais níveis de 
gerência sênior, gerente do projeto e cliente/usuário, revelando uma lacuna na literatura para 
examinar os três níveis de forma detalhada, para avaliar por que as percepções de sucesso do 
projeto são diferentes e se as diferenças estatísticas podem levar à falha percebida do projeto. 

Segundo o PMI (2013), a equipe de gerenciamento de projetos precisa identificar as 
partes interessadas, tanto internas quanto externas, a fim de determinar os requisitos e 
expectativas em relação ao projeto de todos os stakeholders. Cabe ao gerente de projeto 
gerenciar a influência desses stakeholders em relação aos requisitos do projeto para garantir 
um resultado bem-sucedido. 
2.6 Considerações do Capítulo 

Na fundamentação teórica e na revisão da literatura foram apresentados conceitos que 
serão utilizados no trabalho, dando suporte às etapas de processamento e análise dos dados. 
Foram apresentadas variadas definições sobre projetos, explorando suas principais 
características, com o objetivo de entender a importância do gerenciamento para o 
desempenho do projeto. Foram discutidos ainda fatores determinantes de sucesso e falha em 
projetos, identificando os principais stakeholders envolvidos em um projeto e suas percepções 
sobre sucesso e fracasso. A partir disso, no próximo capítulo será apresentada a metodologia 
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utilizada neste trabalho, a fim de compreender a percepção das partes interessadas quanto à 
avaliação do desempenho de projetos. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA
Neste capítulo será apresentada a metodologia empregada nesse trabalho. O presente 

estudo será classificado quanto à sua natureza, seus objetivos, abordagem do problema e 
procedimentos técnicos. Será apresentado ainda o público
caracterização do instrumento de levantamento de dados.

A razão deste estudo é fazer um diagnóstico acerca dos fatores de sucesso e falha em 
projetos em geral, buscando conhecimento a respeito das percepções dos 
relação ao fracasso de projetos.
3.1 Classificação da P

A classificação das pesquisas científicas pode ser um assunto bastante controverso, pelo 
fato da mesma se basear no enfoque dado pelo autor (T
uma forma clássica de classificar as pesquisa

Tratando-se da natureza, a presente pesquisa é classificada como básica, uma vez que 
busca ampliar os conhecimentos teóricos sem aplicação prática prevista. 

Natureza

Básica

Aplicada
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capítulo será apresentada a metodologia empregada nesse trabalho. O presente 

estudo será classificado quanto à sua natureza, seus objetivos, abordagem do problema e 
procedimentos técnicos. Será apresentado ainda o público-alvo, a coleta de dados e a 

erização do instrumento de levantamento de dados. 
razão deste estudo é fazer um diagnóstico acerca dos fatores de sucesso e falha em 

projetos em geral, buscando conhecimento a respeito das percepções dos 
projetos. 

Classificação da Pesquisa 
A classificação das pesquisas científicas pode ser um assunto bastante controverso, pelo 

fato da mesma se basear no enfoque dado pelo autor (Turrioni & Mello
uma forma clássica de classificar as pesquisas científicas pode ser descrita pela figura 3.1

Figura 3.1 Classificação das pesquisas 
Fonte: Adaptado de Turrioni e Mello (2012) 

se da natureza, a presente pesquisa é classificada como básica, uma vez que 
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seus objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva, que tem como objetivo primordial a 
descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, ainda, o 
estabelecimento de relações entre as variáveis, e exploratória, cujo objetivo é proporcionar 
maior familiaridade com o problema, com o intuito de torná-lo mais explícito ou de construir 
hipóteses (Gil, 2002).  

No tocante a abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa quantitativa por fazer 
uso de estatística na busca pela quantificação dos resultados. Segundo Gil (2002), a pesquisa 
quantitativa procura traduzir opiniões e informações em números a fim de analisá-los e 
classificá-los. Esta abordagem, segundo Diehl (2004), caracteriza-se pelo uso da 
quantificação, tanto na coleta quanto no tratamento das informações, utilizando-se técnicas 
estatísticas, objetivando resultados que evitem possíveis distorções de análise e interpretação, 
possibilitando uma maior margem de segurança. 

Sob a ótica dos procedimentos técnicos, esta pesquisa utilizou pesquisa bibliográfica e 
levantamento de dados tipo survey, por meio da aplicação de questionários estruturados. A 
pesquisa survey pode ser descrita como a obtenção de dados ou informações sobre 
características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como 
representante de uma população-alvo, por meio de um instrumento de pesquisa, normalmente 
um questionário (Pinsonneault & Kraemer, 1993). A pesquisa bibliográfica se deu através de 
buscas ao Portal de Periódicos da CAPES, com a utilização de palavras-chave combinadas 
entre si, tais como “project management”, “critical success/failure factors in projects”, 
“project success”, “theory of stakeholder”, e buscas em livros relacionados ao tema em 
questão. De acordo com Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 
material já feito, a partir de livros e artigos científicos e que tem como vantagem permitir ao 
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos de forma mais abrangente do que aquela 
onde fosse pesquisada diretamente. 
3.2 População e Amostra 

O público-alvo desta pesquisa são as partes interessadas mais relevantes de um projeto, 
sendo a amostra constituída, sobretudo, por membros da equipe de projeto, gerentes de 
projetos, usuários finais, consultores, clientes do projeto, membros da comunidade onde o 
projeto foi conduzido e outros. Foram selecionadas, por meio do cadastro de indústria de 
vários estados brasileiros, empresas de ramos diversos, tais como: construção civil, mídia, 
publicidade, software, serviços, imobiliário, comunicação, marketing, manufatura, entre 
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outros. Outro meio utilizado para seleção da amostra foi as redes sociais, como o Facebook e 
Linkedin, em que se buscou profissionais ligados à gestão de projetos.  

Todos os respondentes estudados foram informados com relação aos objetivos do 
trabalho e concordaram livremente com sua participação. Considerando as questões éticas 
envolvidas neste estudo, os respondentes não foram identificados, mantendo-se o anonimato 
dos mesmos. 

O processo de amostragem utilizado foi não-probabilístico, justificado pela limitação de 
tempo imposta para realização desse trabalho, e não aleatória, consistindo em uma amostra 
intencional, em que o pesquisador está interessado na opinião (ação, intenção etc.) de 
determinados elementos da população. Segundo Curwin & Slater (1991), uma pesquisa com 
amostragem não probabilística bem conduzida pode produzir resultados satisfatórios mais 
rápidos e com menor custo que uma pesquisa com amostragem probabilística. 

Esta pesquisa alcançou 151 respondentes, no entanto, apenas 106 afirmaram estar 
familiarizados com algum projeto recentemente finalizado ou ainda em andamento que 
pudesse classificá-lo como fracasso, podendo assim, prosseguir com as demais questões. 
Deste total, 59 questionários foram descartados por apresentar respostas incompletas devido 
ao abandono da pesquisa, resultando em 47 questionários válidos. 
3.3 Técnicas de Coleta de Dados para a Pesquisa 

A pesquisa teve como principal instrumento o questionário estruturado, aplicado sob 
formato digital por meio de envio de link a gerentes de projeto de empresas de segmentos 
diversos, entre os meses de setembro de 2014 e maio de 2015. O link do questionário também 
foi disponibilizado na Internet através de postagens em sites, blogs e em grupos de redes 
sociais relacionados ao tema, com a intenção de expandir o alcance da pesquisa. Em todos os 
casos, a participação só era considerada se os mesmos estivessem de acordo com a pesquisa e 
familiarizados com algum projeto recentemente finalizado ou em andamento, e que pudessem 
classificá-lo como um fracasso. 

O questionário está dividido em duas seções: 1) Avaliando projetos, e 2) A cultura da 
sua organização. Este trabalho considera apenas a seção 1 em sua análise abordando questões 
sobre o perfil do projeto analisado e declarações sobre avaliação do desempenho do projeto, 
em que os respondentes foram solicitados a classificar cada questão. 

O questionário foi elaborado por uma equipe da Universidade de Southampton, da 
Universidade Federal de Pernambuco (Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento e 
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Gerenciamento de Projetos – PMD, liderado pela pesquisadora Caroline Maria de Miranda 
Mota) e outras universidades parceiras participantes de projeto de cooperação em pesquisa 
sobre a Percepção de Sucesso e Falha em Projetos (cadastrado na Plataforma Brasil, CEP-
UFPE, CAAE: 37050214.5.0000.5208).  

A Tabela 3.1 a seguir mostra como o questionário está estruturado. 

Tabela 3.1 Composição do questionário da pesquisa 
Seção Característica medida Descrição 

Asp
ect

os 
ger

ais 
do 

pro
jeto

 Duração Verificar qual a duração do projeto 
Orçamento (em mil R$) Identificar qual o orçamento estabelecido para o projeto 
Pessoas envolvidas Verificar o número de pessoas envolvidas no projeto 

Organizações envolvidas 
Identificar quantas organizações estavam envolvidas no projeto, 
além daquela na qual o stakeholder faz parte 

Distribuição da amostra Caracterizar a amostra quanto ao papel desempenhado no projeto 

Segmento de mercado 
Identificar qual segmento de mercado melhor representa a maioria 
das atividades conduzidas no projeto 

Av
alia

ção
 do

 de
sem

pen
ho 

do 
pro

jeto
 

Projeto x Organização 

Imagem da organização 
Novos negócios para a organização 
Estratégia organizacional 
Do ponto de vista da organização, o alcance dos objetivos do projeto 
Objetivos do negócio da organização 
Do ponto de vista da organização, a progressão satisfatória do 
projeto 
Participação do mercado da organização 

Projeto x Cliente 

Alcance dos objetivos 
 Uso do projeto por clientes importantes 

Alcance do desempenho estabelecido 
Impacto positivo 
Melhor desempenho para o cliente 
Alcance das especificações técnicas 
Satisfação das necessidades do cliente 

Projeto x Membro da Equipe 

Satisfação com o resultado do projeto 
Desejo de realizar este tipo de trabalho colaborativo novamente 
Desenvolvimento de bons relacionamentos 
Aprendizado 
Satisfação com o processo do projeto 

Projeto x Comunidade Local Benefícios para a comunidade local 
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Satisfação com o processo do projeto 
Aceitação do projeto pela comunidade local 
Alcance dos objetivos do projeto 

Projeto x Usuários e outros 
stakeholders 

Satisfação com os resultados do projeto 
Benefícios aos seus usuários 
Satisfação das necessidades do usuário 

Projeto x Produto final 

Robustez 
Estabilidade 
Ser comercialmente bem sucedido 
Criação de um novo mercado 
Uso do produto 

Aspectos do projeto 

Satisfação com a liderança do projeto 
Alcance dos padrões esperados 
Alcance do escopo estabelecido 
Satisfação quanto ao processo de gerenciamento do projeto 
Cumprimento do cronograma 
Satisfação quanto ao gerenciamento dos riscos do projeto 
Custo do projeto 

Contribuições do projeto 

Resolução de problemas 
Melhoria da relação com fornecedores externos e 
empreiteiros/contratantes 
Desenvolvimento de nova tecnologia 
Melhoria definitiva 
Economia local e nacional 
Criação de uma nova linha de produtos 

Fatores que influenciam ou não 
o desempenho do projeto 

Missão do projeto 
Suporte da alta gerência 
Plano/cronograma do projeto 
Consulta com o cliente 
Pessoal 
Tarefas técnicas  
Aceitação do cliente 
Monitoramento e feedback 
Comunicação 
Resolução de problemas 

Fonte: Esta pesquisa 
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O instrumento de pesquisa utilizado neste trabalho é composto por 61 questões 
divididas em duas partes: aspectos gerais do projeto e avaliação de desempenho do projeto. A 
primeira parte busca traçar um perfil dos projetos analisados, com base em sua duração, custo, 
número de pessoas e organizações envolvidas, segmento de mercado, etc. As questões 
referentes à avaliação de desempenho do projeto, por sua vez, visam captar as percepções dos 
diversos respondentes acerca das relações entre stakeholders e projeto, dos aspectos e 
contribuições do projeto e dos fatores que podem ou não influenciar o nível de desempenho 
do projeto. Essas questões foram projetadas em formato de declaração para capturar a opinião 
dos entrevistados e as respostas medidas através de uma escala Likert de sete pontos, que visa 
captar as dimensões avaliativas de significado dos respondentes. O propósito da pesquisa foi 
descrito aos participantes, e eles foram solicitados a escolher entre uma série de declarações 
que refletem suas observações e percepções acerca do tema em questão. 
3.4 Processamento e Análise de Dados 

Após a aplicação do instrumento de pesquisa, os dados foram agrupados e examinados a 
fim de identificar respostas incompletas ou incoerentes que pudessem interferir negativamente 
no resultado da pesquisa. Os dados de cada respondente foram tabulados em uma planilha 
eletrônica, para que então, fossem efetuadas as análises. As análises dos dados e a elaboração 
dos gráficos foram realizadas com o auxílio dos softwares Microsoft Excel e o Programa R 
(The R Project for Statistical Computing). 

Primeiramente, buscou-se caracterizar a amostra e traçar o perfil dos projetos estudados. 
Na sequência foi analisada a percepção dos respondentes quanto a declarações sobre a 
avaliação de desempenho do projeto e sobre os fatores que podem ou não influenciar o nível 
de desempenho do projeto. Por fim, realizou-se a análise exploratória dos dados a fim de 
verificar a relação entre as variáveis de estudo para que seja possível explicar as causas que 
resultam no fracasso de projetos, sob o ponto de vista dos participantes da pesquisa. Para 
tanto, foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman, que mede a intensidade da 
relação entre variáveis ordinais. Esta estatística é útil quando é inapropriado assumir uma 
escala intervalar, além de não requerer das variáveis uma distribuição normal. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Nesse capítulo serão apresentados os resultados obtidos a partir do estudo em questão. 

Esta pesquisa foi realizada com pessoas envolvidas com gerenciamento de projetos para 
entender quais fatores estão ligados ao fracasso de projetos, sob seu ponto de vista e 
percepções. Inicialmente, há a caracterização dos respondentes que compõem a amostra, 
assim como a descrição do perfil dos projetos. Na sequência, tem-se a análise acerca da 
avaliação de desempenho do projeto e dos fatores que podem ou não influenciar o nível de 
desempenho do projeto. Por fim, faz-se a análise das correlações entre os constructos 
desempenho e fatores de sucesso/fracasso. 
4.1  Análise Descritiva dos Dados 

A primeira parte da análise busca, além de caracterizar a amostra, identificar o perfil dos 
projetos analisados e quais as percepções dos respondentes quanto aos fatores que podem 
levar à falha de projetos. 
4.1.1 Caracterização da Amostra e Perfil dos Projetos 

No que diz respeito ao papel desempenhado pelos respondentes no projeto, a 
distribuição de freqüência dos dados indica uma predominância de membros da equipe de 
projeto (46,81%), seguido por gerentes ou diretores do projeto (21,28%) e membros da 
comunidade onde o projeto foi conduzido (10,64%), conforme apresentado na Figura 4.1.  

 
Figura 4.1 Distribuição da amostra quanto ao papel dos stakeholders 

Fonte: Esta pesquisa 
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Quanto à localização, a maioria das atividades dos projetos foi realizada no Brasil, em 
20 cidades distribuídas entre 12 estados brasileiros. Pode-se notar na Figura 4.2 que uma 
parcela expressiva da amostra está concentrada no estado de Pernambuco (59,57%), seguida 
pelo Paraná (8,51%) e por São Paulo e Rio de Janeiro (6,38%, cada).  

 
Figura 4.2 Estado onde a maioria das atividades do projeto foi realizada 

Fonte: Esta pesquisa 

Em relação ao segmento de mercado que melhor representa a maioria das atividades 
conduzidas no projeto, destacam-se os setores de construção (29,79%), serviços (25,53%) e 
transporte, comunicação, eletricidade, gás e serviços sanitários (21,28%), conforme ilustrado 
na Figura 4.3.  

 
Figura 4.3 Segmento de mercado da maioria das atividades conduzidas no projeto 

Fonte: Esta pesquisa 
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No que se refere ao tempo do projeto, a maioria (72,34%) tem duração de até dois anos, 
25,53% estão compreendidos entre três e cinco anos, e apenas 2,13% apresentam duração 
prevista superior a cinco anos. Tais dados são apresentados na Figura 4.4. 

 
Figura 4.4 Duração do projeto 

Fonte: Esta pesquisa 

Quanto aos custos do projeto, aqueles que apresentam orçamento inferior a 
R$500.000,00 representam 44,68% da amostra, enquanto 36,17% situam-se na faixa entre 
R$500.000,01 e R$5.000.000,00; 4,26% entre R$5.000.000,01 e R$100.000.000,00; e 14,89% 
superior a R$100.000.000,00. Tais dados podem ser visualizados na Figura 4.5. 

 
Figura 4.5 Orçamento do projeto 

Fonte: Esta pesquisa 
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É importante ressaltar que duração e orçamento não implicam em complexidade do 
projeto; esta é resultante da dinâmica e imprevisibilidade dos projetos, que envolvem as 
incertezas e riscos. Portanto, um gerenciamento ineficaz desses fatores pode levar ao fracasso 
do projeto. 

Em se tratando do número de pessoas envolvidas, na maioria absoluta dos projetos 
constituintes da amostra do estudo (78,73%), as equipes de projeto são formadas por até 50 
pessoas; apenas 2,13% compreendem entre 50 e 100 pessoas; e 19,15% são compostas por 
mais de 100 pessoas, conforme pode ser observado na Figura 4.6. Segundo Heldman (2006), 
o tamanho ideal da equipe de projeto é entre cinco e onze pessoas, uma vez que quanto maior 
o número de membros, mais complexas são as inter-relações. Sabe-se, no entanto, que 
dependendo do tamanho do projeto, as equipes têm um efetivo muito maior. Para resolver 
esse impasse, sugere-se que as equipes sejam subdivididas, em função de suas atividades, 
permitindo assim um desempenho adequado e favorecendo o gerenciamento. 

 
Figura 4.6 Número de pessoas que compõe a equipe de projeto 

Fonte: Esta pesquisa 

Já em relação ao número de organizações envolvidas no projeto, 48,94% estão 
compreendidos entre 2 e 5 organizações além daquela na qual o respondente faz parte; 38,3% 
até uma; e 12,77%, mais de cinco, conforme pode ser verificado na Figura 4.7. Este resultado 
sugere que, apesar da maioria dos projetos apresentar curta duração, possuir uma equipe 
pequena e um orçamento inferior a R$500.000,00, os projetos podem envolver várias 
organizações em sua execução. 
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Figura 4.7 Número de organizações envolvidas no projeto 

Fonte: Esta pesquisa 
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figura 4.8, pode-se observar a relação entre o projeto e a organização. Procurou-se avaliar a 
percepção dos entrevistados quanto à influência do projeto em: 

o Imagem da organização; 
o Novos negócios para a organização; 
o Estratégia organizacional; 
o O alcance dos objetivos do projeto; 
o Objetivos do negócio da organização; 
o A progressão satisfatória do projeto; 
o Participação do mercado da organização. 

Com essas afirmativas, espera-se analisar se o projeto contribuiu para a estratégia 
organizacional e para o alcance dos objetivos do negócio da organização, melhorando sua 
imagem e propiciando o aumento da participação do mercado e novos negócios. É possível 

12,77%

25,53%

48,94%

12,77%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Nenhuma Uma Entre 2 e 5 Mais de 5



Capítulo 4  Resultados e Discussões 

44  

ainda averiguar, do ponto de vista da organização, se o processo do projeto ocorreu 
satisfatoriamente e se todos os objetivos pretendidos foram alcançados. 

Pode-se observar, na Figura 4.8 a seguir, que a quarta e sexta declarações obtiveram um 
percentual de discordância (53,19%, cada) superior ao de concordância (38,3% e 40,43%, 
respectivamente). Isso quer dizer que, para a maioria dos respondentes, o projeto não 
alcançou todos os objetivos previamente estabelecidos, tampouco progrediu de forma 
satisfatória, do ponto de vista da organização. Esse resultado, no entanto, de modo geral não 
comprometeu a organização, uma vez que o projeto contribuiu para melhoria da sua imagem, 
para sua estratégia organizacional e para os seus objetivos de negócio. Além disso, o projeto 
resultou em novos negócios para a organização, aumentando assim sua participação no 
mercado. Esse resultado mostra que, apesar do projeto ter sido classificado como fracasso, ele 
ainda assim contribuiu para alavancar os resultados da organização, dado que a concepção de 
fracasso varia de um stakeholder para outro. 

 
Figura 4.8 Relação entre organização e projeto 

Fonte: Esta pesquisa 
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Em relação ao cliente, buscou-se compreender a influência do projeto quanto a(o): 
o Alcance dos objetivos; 
o Uso do projeto por clientes importantes; 
o Alcance do desempenho estabelecido; 
o Impacto positivo; 
o Melhor desempenho para o cliente; 
o Alcance das especificações técnicas; 
o Satisfação das necessidades do cliente. 

Com essas afirmativas, espera-se investigar se o projeto gerou benefícios para o cliente, 
atendendo às suas necessidades e ao desempenho estabelecido por ele, e qual o impacto 
gerado pelo projeto. Espera-se ainda avaliar se o projeto alcançou todas as especificações 
técnicas e se todos os objetivos foram alcançados, do ponto de vista do cliente. Esses 
resultados são mostrados na Figura 4.9. 

 
Figura 4.9 Relação entre cliente e projeto 

Fonte: Esta pesquisa 
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Na Figura 4.9 são apresentadas declarações acerca da relação entre cliente e projeto. 
Pode-se notar que, para todas as afirmativas, o percentual de concordância foi superior ao de 
discordância. Em outras palavras, apesar de ser classificado como um fracasso, o projeto 
conseguiu gerar benefícios para o cliente, satisfazendo as suas necessidades de modo geral. A 
satisfação deste stakeholder está ligada à qualidade do projeto, ou seja, ao atendimento das 
especificações técnicas, o que foi conseguido de acordo com a maioria dos respondentes, e 
que pode ser verificado na penúltima afirmativa.  

Em se tratando da equipe do projeto, pretendeu-se analisar a influência do projeto 
quanto a (o): 

o Satisfação com o resultado do projeto; 
o Desejo de realizar este tipo de trabalho colaborativo novamente; 
o Desenvolvimento de bons relacionamentos; 
o Aprendizado; 
o Satisfação com o processo do projeto. 

Através dessas declarações, espera-se averiguar se o projeto propiciou aprendizado, 
bons relacionamentos e o engajamento necessário entre os membros da equipe. Permite-se 
ainda verificar o quão satisfeita a equipe de projeto ficou em relação ao processo e ao 
resultado do projeto. 

Pode-se observar, na Figura 4.10, que 46,81% dos questionados concordam a respeito 
da equipe envolvida ficar satisfeita com o resultado do projeto, o que significa dizer que o 
projeto atingiu seus propósitos dentro de parâmetros pré-estabelecidos. Em contrapartida, 
55,32% dos entrevistados discordam a respeito da equipe ficar satisfeita com o processo do 
projeto, corroborando a ideia de que um projeto pode ser um sucesso, apesar de ser mal 
gerenciado, ou ainda, de ser um fracasso, apesar de ter um bom gerenciamento. É possível 
ainda verificar, através da figura, que a maioria dos respondentes concorda quanto à equipe do 
projeto desenvolver bons relacionamentos e desejar realizar este tipo de trabalho colaborativo 
novamente. Tais resultados permitem inferir que as atividades desempenhadas para a 
realização do projeto foram executadas dentro de um ambiente suave de relações de trabalho 
dentro da equipe e da organização. Além disso, a maioria absoluta da amostra (82,98%) 
concorda que os membros da equipe do projeto aprenderam lições importantes com o mesmo. 
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Figura 4.10 Relação entre membros da equipe de projeto e projeto 

Fonte: Esta pesquisa 
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pela comunidade. Em relação à satisfação com o processo do projeto, observa-se uma 
indiferença de 27,66%, porém 42,55% concordam com esta declaração. Por fim, 
questionados, sob o ponto de vista da comunidade, se todos os objetivos do projeto foram 
alcançados, 46,81% concordam, 19,15% são indiferentes e 34,04% discordam desta 
afirmativa. 

 
Figura 4.11 Relação entre comunidade local e projeto 

Fonte: Esta pesquisa 
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fracasso, o projeto analisado alcançou a maioria dos resultados pretendidos e os seus usuários 
foram envolvidos no projeto a fim de também trazer benefícios a ele, ligados, sobretudo, à sua 
qualidade intrínseca e a sua aceitação pelo público-alvo. A falha para estes usuários está 
associada ao processo de gerenciamento. 

 
Figura 4.12 Relação entre usuários e outros stakeholders e projeto 

Fonte: Esta pesquisa 
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operacionais, variações de fabricação, entre outros. A respeito de o produto ter se mostrado 
estável em operação, 51,06% concordam, ou seja, o produto não apresenta variações em 
condições normais de uso. Diante da robustez e estabilidade do produto do projeto, 68,09% 
dos questionados concordam a respeito de que o produto do projeto será usado. Sobre o 
produto desenvolvido ser bem sucedido comercialmente, 46,81% concordam, 27,66% são 
indiferentes e 25,53% discordam desse aspecto. Já em relação ao produto criar um novo 
mercado, a maioria dos respondentes discorda, uma vez que o projeto já tem seu público-alvo 
bem definido. 

 
Figura 4.13 Relação entre produto do projeto e projeto 

Fonte: Esta pesquisa 

Em relação a aspectos do projeto, buscou-se avaliar a percepção dos entrevistados com 
relação a: 

o Satisfação com a liderança do projeto; 
o Alcance dos padrões esperados; 
o Alcance do escopo estabelecido; 
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o Satisfação quanto ao processo de gerenciamento do projeto; 
o Cumprimento do cronograma; 
o Satisfação quanto ao gerenciamento dos riscos do projeto; 
o Custo do projeto. 

Com estas afirmativas, espera-se identificar as percepções dos respondentes acerca de 
alguns aspectos fundamentais ao desempenho do projeto, como o processo de gerenciamento 
do projeto, cumprimento do cronograma, gerenciamento dos riscos, custo do projeto, escopo, 
liderança e alcance dos padrões esperados. Esses resultados são mostrados na Figura 4.14. 

 
Figura 4.14 Aspectos do projeto 

Fonte: Esta pesquisa 

Pode-se notar, na Figura 4.14, que os pontos mais críticos em relação ao projeto 
referem-se ao cumprimento do cronograma e à satisfação quanto ao processo de liderança, de 
gerenciamento do projeto e do gerenciamento dos riscos. A respeito da liderança, 51,06% dos 
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respondentes se mostraram insatisfeitos, sugerindo que há uma deficiência dessa habilidade 
nos gerentes de projeto, tão necessária para a motivação dos membros da equipe e para criar 
um ambiente de trabalho propício ao alcance dos objetivos do projeto. Em relação ao processo 
de gerenciamento do projeto, 53,19% mostraram-se insatisfeitos, 10,64% indiferentes e 
36,17% satisfeitos. Esse resultado pode ser resultante da seleção de processos inadequados ao 
gerenciamento, não atendimento dos requisitos para atender as necessidades e expectativas 
das partes interessadas, balanceamento inadequado das demandas conflitantes de escopo, 
tempo, custo, qualidade, recursos e risco, falta de conhecimento e habilidades aos gerentes de 
projeto, entre outros. No que se refere ao cumprimento do cronograma, 63,83% dos 
entrevistados afirmaram que o projeto não permaneceu dentro do cronograma, ou seja, não 
terminou no prazo previsto, possivelmente devido a erros de estimativas e previsões. Já em 
relação ao gerenciamento dos riscos do projeto, 51,06% mostraram-se insatisfeitos, em outras 
palavras, pode-se dizer que houve falha na identificação de todos os riscos possíveis e/ou no 
provimento de planos contingenciais para suprir os riscos que eventualmente se 
materializaram. 

Quanto às contribuições do projeto, procurou-se averiguar a percepção dos 
entrevistados com relação a: 

o Resolução de problemas; 
o Melhoria da relação com fornecedores externos e empreiteiros/contratantes; 
o Desenvolvimento de nova tecnologia; 
o Melhoria definitiva; 
o Economia local e nacional; 
o Criação de uma nova linha de produtos. 

Através dessas afirmativas, espera-se averiguar se o projeto contribuiu para a economia, 
propiciando o desenvolvimento de uma nova tecnologia e a criação de uma nova linha de 
produtos. É possível ainda analisar se o projeto cumpriu o seu objetivo, resolvendo os 
problemas que levaram a sua criação e melhorando a relação de trabalho entre os envolvidos 
no projeto. 

A seguir, na Figura 4.15, é possível verificar que em quatro declarações houve maior 
concordância dos respondentes, especialmente, em relação ao projeto resolver os problemas 
que levaram a sua criação, apesar de ser classificado como fracasso. Esse resultado evidencia 
que a avaliação de desempenho do projeto pode ocorrer em qualquer estágio do seu ciclo de 
vida, em virtude da característica progressiva do projeto que deve ser desenvolvido em etapas, 
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de forma incremental. Além disso, o desempenho do projeto pode ainda ser medido em 
função dos seus objetivos gerais ou pelo tempo, custo e qualidade. Quanto ao 
desenvolvimento de uma nova tecnologia e à criação de uma nova linha de produtos, é 
possível notar certo equilíbrio em relação aos respondentes que concordaram e discordaram 
dessas afirmativas, no entanto, em relação a esses itens o índice de discordância foi maior, 
presumindo que a maioria dos projetos se baseou em tecnologias bem estabelecidas. 

 

 
Figura 4.15 Contribuições do projeto 

Fonte: Esta pesquisa 

Em síntese, pode-se notar através das análises dos gráficos apresentados, que os 
principais problemas associados ao fracasso de projetos referem-se ao insucesso no alcance 
dos objetivos, sob o ponto de vista da organização; ao nível de satisfação dos membros da 
equipe do projeto quanto ao processo do projeto; à progressão do projeto de forma 
satisfatória; ao gerenciamento dos riscos; à liderança; ao próprio processo de gerenciamento 
do projeto e ao não cumprimento do cronograma estabelecido. 
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4.1.3 Fatores que Podem Influenciar o Nível de Desempenho do Projeto 
As declarações abordadas na Figura 4.16 referem-se a alguns fatores que podem ou não 

ter influenciado o nível de desempenho do projeto, baseado no grupo de fatores proposto por 
Pinto & Slevin (1988), são eles:  

o Missão do projeto; 
o Suporte da alta gerência; 
o Plano/cronograma do projeto; 
o Consulta com o cliente; 
o Pessoal; 
o Tarefas técnicas; 
o Aceitação do cliente; 
o Monitoramento e feedback; 
o Comunicação; 
o Resolução de problemas. 

Através da análise desses fatores, espera-se identificar quais deles têm um poder de 
influência maior sobre o desempenho do projeto, notadamente, em relação ao fracasso do 
projeto. 

Na Figura 4.16, pode-se observar quanto à missão do projeto que 76,6% dos 
respondentes acreditam que ter metas claramente definidas e orientações gerais acerca do 
projeto é importante para atingir os objetivos pretendidos. Em relação ao suporte da alta 
gerência, 78,72% afirmam que a disposição da alta gerência em prover os recursos 
necessários pode levar um projeto ao sucesso ou fracasso. A respeito do plano/cronograma do 
projeto, 59,57% concordam ser um fator de influência no desempenho do projeto. No que se 
refere à consulta com o cliente, para 65,96% dos entrevistados é necessário que todas as 
partes interessadas sejam ouvidas e suas necessidades atendidas, para que o projeto tenha 
êxito, do contrário, o projeto tenderá ao fracasso. Quanto ao pessoal influenciar o nível de 
desempenho do projeto, 74,47% concordam com esta afirmação; pressupõe-se, nesse 
sentindo, que uma equipe despreparada, sem capacitação ou treinamento, poderá contribuir 
para o insucesso do projeto. Dessa forma, é tarefa do gerente de projeto garantir que as 
pessoas alocadas sejam capazes de executar as tarefas conforme planejado, bem como 
gerenciar a comunicação entre elas para que a informação possa fluir e atingir os objetivos 
estabelecidos.  
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A respeito das tarefas técnicas, 80,85% dos questionados afirmam que a disponibilidade 
da tecnologia e do conhecimento necessário para realizar as etapas específicas das ações 
técnicas é um fator que pode influenciar no desempenho do projeto. Já em relação à aceitação 
do cliente, 72,34% concordam que o ato de vender o projeto para o usuário final influi no 
nível de desempenho do projeto. Em se tratando de monitoramento e feedback, 70,21% 
acreditam que a disponibilidade das informações de controle em cada etapa da implementação 
do projeto influencia no desempenho do projeto, ou seja, reuniões de acompanhamento entre 
os membros da equipe de projeto, fornecedores, cliente e a alta gerência pode ajudar a 
antecipar problemas, avaliar riscos e tomar ações corretivas. Na penúltima afirmativa, a 
respeito da comunicação, 76,6% dos respondentes afirmam que o fornecimento de uma rede 
adequada e dos dados necessários para todos os indivíduos envolvidos na implementação do 
projeto influi no nível de desempenho do mesmo, em outras palavras, o plano de comunicação 
deve estabelecer quem envia e quem recebe a informação e quando. Qualquer falha de 
comunicação poderá levar ao insucesso do projeto. Por fim, sobre a resolução de problemas, 
pode-se observar que 70,21% dos respondentes concordam que a habilidade de lidar com 
crises inesperadas ou desvios no plano pode influenciar no nível de desempenho do projeto, 
ou seja, se o projeto falhar ou ocorrer uma mudança inesperada, o gerente de projeto junto a 
sua equipe precisa tomar decisões rápidas, ainda que isso incorra em riscos e novos 
problemas. 
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Figura 4.16 Fatores que podem ou não influenciar o nível de desempenho do projeto 

Fonte: Esta pesquisa 

Com base nas análises realizadas, tendo em vista a utilização de uma escala ordinal para 
tratamento dos dados, calculou-se o valor da mediana e da moda para os dez fatores listados, 
com o intuito de identificar quais fatores exercem maior influência no desempenho do projeto. 
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Para o cálculo foi utilizada a escala Likert de sete pontos aplicada no questionário. É 
importante ressaltar que a informação concluída refere-se apenas à amostra, não podendo ser 
estendida à população. O resultado pode ser visualizado na Tabela 4.1, a seguir. 

Tabela 4.1 Fatores que mais influenciam no desempenho do projeto 
Fatores Nº de dados Mediana Moda 

Missão do projeto 47 6 6 
Suporte da alta gerência 47 6 6 
Plano/cronograma do projeto 47 5 6 
Consulta com o cliente 47 6 6 
Pessoal 47 6 6 
Tarefas técnicas 47 6 6 
Aceitação do cliente 47 5 6 
Monitoramento e feedback 47 5 5 
Comunicação 47 5 6 
Resolução de problemas 47 5 6 

Fonte: Esta pesquisa 

A Tabela 4.1 contém a estatística descritiva das questões referentes aos fatores de 
sucesso/fracasso dos projetos. Na maioria dos itens (90%), a moda foi 6. A mediana 
observada, por sua vez, foi 6 em 50% das proposições e 5 nas 50% restantes. Como resultado 
dessa análise, cinco fatores influenciam frequentemente o desempenho do projeto: missão, 
que consiste na definição dos objetivos, requisitos e resultados esperados; suporte da alta 
gerência, para provimento dos recursos necessários à execução do projeto; consulta com o 
cliente, que inclui o envolvimento do cliente e a identificação das suas necessidades de modo 
a atendê-las; pessoal, que compreende o desenvolvimento de uma equipe de projeto com as 
habilidades necessárias para desempenho de sua função; e tarefas técnicas, referente à 
atualização profissional, disponibilidade de tecnologia apropriada e de profissionais 
capacitados. 

Observa-se ainda que, apesar de existirem problemas relacionados ao cronograma do 
projeto e à comunicação como tantos exemplos citados na literatura, estes fatores não foram 
tão relevantes neste estudo para influenciar o nível do desempenho do projeto. 
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4.2  Análise das Correlações entre os Constructos Desempenho e Fatores de 
Sucesso/Fracasso 
Para analisar a correlação entre o desempenho do projeto e os fatores que podem 

influenciá-lo, optou-se por fazer uso do coeficiente de correlação de Spearman. Tal teste, que 
consiste em uma versão não paramétrica do coeficiente de correlação de Pearson, mede a 
intensidade da relação entre variáveis ordinais e numéricas que não atendem aos pressupostos 
de normalidade. 

A análise de correlação de Spearman busca mensurar a associação linear existente entre 
duas variáveis não métricas (Hair Jr., 2005). Os coeficientes de correlação podem variar de -1 
a 1, sendo que quanto maior o coeficiente mais forte será o nível de associação. Em outras 
palavras, a variação do coeficiente de correlação varia de acordo com a força de associação. 
Esses coeficientes podem ser positivos ou negativos, a depender da direção da relação entre as 
variáveis, se direta ou inversamente proporcional. Podemos observar isto na Tabela 4.2, 
adaptada de Hair Jr. (2005). 

Tabela 4.2 Valor do coeficiente de correlação 
Variação do coeficiente Força de associação 

│ρ│< 0,20 Quase nula 
0,20 <│ρ│< 0,40 Pequena 
0,40 <│ρ│< 0,70 Moderada 
0,70 <│ρ│< 0,90 Alta 

│ρ│> 0,90 Muito forte 
Fonte: Adaptado de Hair Jr. (2005) 

Inicialmente, verificou-se a correlação entre as variáveis missão do projeto e alcance 
dos objetivos (na perspectiva da organização). O coeficiente de correlação obtido foi igual a 
0,565, indicando uma correlação moderada e forte, conforme consta na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 Correlação entre alcance dos objetivos e missão do projeto 
Variáveis Coeficiente  

de Spearman P-valor 
Missão do projeto e alcance dos objetivos 0,565 3,464e-05 

Fonte: Esta pesquisa 
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Adicionalmente, foram avaliadas as relações entre outros aspectos da avaliação de 
desempenho com os demais fatores de sucesso/fracasso do projeto. Na Tabela 4.4, pode-se 
verificar os resultados obtidos entre desempenho e missão do projeto. 

Tabela 4.4 Correlação entre desempenho e missão do projeto 
Fatores Desempenho Coeficiente Força de 

associação 
Missão do 

projeto 
Alcance dos objetivos, na perspectiva da organização 0,56 Positiva e moderada 

Missão do 
projeto 

Alcance dos objetivos, na perspectiva da comunidade 
local 

0,36 Positiva e pequena 
Missão do 

projeto 
Alcance dos objetivos, na perspectiva do cliente 0,34 Positiva e pequena 

Missão do 
projeto 

Satisfação da equipe com o resultado do projeto 0,48 Positiva e moderada 
Missão do 

projeto 
Alcance do escopo estabelecido 0,31 Positiva e pequena 

Fonte: Esta pesquisa 

Pode-se observar na Tabela 4.4 que, dentre as cinco correlações efetuadas, duas 
apresentaram força de associação moderada: missão e alcance dos objetivos, na perspectiva da 
organização e missão e satisfação da equipe com o resultado do projeto. Para Morris (1983) e 
Bardach (1977), a missão do projeto se refere a objetivos claros e compreensíveis, não só pela 
equipe de projeto, mas pelos outros departamentos da organização. Neste sentido é possível 
afirmar que o desempenho do projeto foi medido em função do seu resultado, ou seja, dos 
seus objetivos gerais, apresentando moderada correlação com a missão do projeto. 

A Tabela 4.5 mostra as correlações obtidas entre desempenho e suporte da alta gerência. 

Tabela 4.5 Correlação entre desempenho e suporte da alta gerência 
Fatores Desempenho Coeficiente Força de 

associação 
Suporte da alta 

gerência 
Objetivos do negócio da organização 0,27 Positiva e 

pequena 
Suporte da alta 

gerência 
Desenvolvimento de bons relacionamentos entre os 

membros da equipe de projeto 
0,18 Positiva e muito 

fraca 
Suporte da alta 

gerência 
Processo de gerenciamento do projeto 0,32 Positiva e 

pequena 
Suporte da alta 

gerência 
Liderança do projeto 0,32 Positiva e 

pequena 
Fonte: Esta pesquisa 
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Em relação ao apoio da alta administração, não foram obtidas correlações significativas 
entre as variáveis analisadas, como pode ser observado na Tabela 4.5. Apesar do suporte da 
alta gerência estar associado ao provimento dos recursos necessários à execução do projeto e, 
a depender do grau, levar a variações significativas no grau de aceitação final ou a resistência 
a esse projeto ou produto pelos clientes, segundo Manley (1975), este fator apresentou baixa 
correlação com o desempenho do projeto, em especial, ao desenvolvimento de bons 
relacionamentos entre os membros da equipe do projeto. Ainda assim, o suporte da alta 
administração há muito tem sido considerado de grande importância por diversos autores 
contribuindo para o sucesso ou fracasso definitivo do projeto, conforme Schultz & Slevin 
(1987). 

A Tabela 4.6 apresenta os resultados obtidos entre desempenho e plano/cronograma do 
projeto. 

Tabela 4.6 Correlação entre desempenho e plano/cronograma do projeto 
Fatores Desempenho Coeficiente Força de 

associação 
Plano/Cronograma do 

projeto 
Progressão do projeto, na perspectiva da 

organização 
0,40 Positiva e 

pequena 
Plano/Cronograma do 

projeto 
Satisfação com o processo do projeto, na 

perspectiva dos membros da equipe de projeto 
0,51 Positiva e 

moderada 
Plano/Cronograma do 

projeto 
Cumprimento do cronograma 0,31 Positiva e 

pequena 
Fonte: Esta pesquisa 

No que se refere ao plano/cronograma do projeto, nota-se na Tabela 4.6 que entre as 
variáveis cronograma e satisfação com o processo do projeto, na perspectiva dos membros da 
equipe, há uma correlação positiva e moderada. Segundo Pinto & Slevin (1987), esse fator 
refere-se ao grau em que os horários, metas, recursos humanos, e os requisitos de 
equipamento são especificados. Além disso, o cronograma deve incluir um sistema de 
medição satisfatória como uma forma de avaliar o real desempenho contra informações de 
orçamento e tempo. Pode-se afirmar, portanto, que o processo do projeto tem relação 
moderada com o plano/cronograma, ainda que este fator influencie em menor intensidade o 
desempenho do projeto, conforme apresentado na análise descritiva. 

A Tabela 4.7 traz as correlações obtidas entre desempenho e consulta com o cliente. 
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Tabela 4.7 Correlação entre desempenho e consulta com o cliente 
Fatores Desempenho Coeficiente Força de associação 

 Consulta com o 
cliente 

Satisfação das necessidades do cliente 0,31 Positiva e pequena 
 Consulta com o 

cliente 
Alcance do desempenho estabelecido pelo 

cliente 
0,15 Positiva e muito 

fraca 
 Consulta com o 

cliente 
Satisfação das necessidades do usuário 0,28 Positiva e pequena 

Fonte: Esta pesquisa 

Em se tratando da consulta com o cliente, as variáveis analisadas apresentaram 
correlação de muito fraca a pequena. Pode-se inferir com esses resultados que o cliente e/ou 
usuário não tiveram todas as suas necessidades atendidas pelo projeto, ainda que a maioria 
dos respondentes tenha concordado com esta afirmativa. De acordo com Manley (1975), o 
grau em que os clientes estão pessoalmente envolvidos no processo de implementação irá 
causar grande variação no seu apoio a esse projeto.  Por este motivo, o fator consulta com o 
cliente se tornou cada vez mais importante na tentativa de implementar com sucesso um 
projeto. 

A Tabela 4.8 apresenta os resultados obtidos entre desempenho e pessoal. 

Tabela 4.8 Correlação entre desempenho e pessoal 
Fatores Desempenho Coeficiente Força de  

Associação 
Pessoal Satisfação dos membros da equipe com o processo do projeto 0,34 Positiva e pequena 
Pessoal Aprendizado 0,41 Positiva e moderada 
Pessoal Liderança do projeto 0,30 Positiva e pequena 

Fonte: Esta pesquisa 

Em relação ao fator pessoal, nota-se uma correlação positiva e moderada com o 
aprendizado. Em outras palavras, pode-se dizer que os membros da equipe aprenderam lições 
importantes com o projeto, independente do seu desempenho. Este fator se preocupa com o 
desenvolvimento de uma equipe de projeto com as habilidades necessárias para desempenhar 
a sua função, o que inclui recrutamento, seleção e treinamento. 

A Tabela 4.9 mostra as correlações obtidas entre desempenho e tarefas técnicas. 
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Tabela 4.9 Correlação entre desempenho e tarefas técnicas 
Fatores Desempenho Coeficiente Força de 

associação 
Tarefas 
técnicas 

Alcance dos padrões esperados 0,10 Positiva e muito 
fraca 

Tarefas 
técnicas 

Alcance das especificações técnicas, na perspectiva do 
cliente 

0,25 Positiva e pequena 
Tarefas 
técnicas 

Estabilidade do produto do projeto 0,32 Positiva e pequena 
Tarefas 
técnicas 

Robustez do produto do projeto 0,30 Positiva e pequena 
Fonte: Esta pesquisa 

Os resultados indicam uma correlação de positiva muito fraca a positiva pequena entre 
aspectos do desempenho do projeto e o fator tarefas técnicas. Este, refere-se não só à 
necessidade de ter o pessoal necessário para a equipe de projeto, mas garantir que eles 
possuem as habilidades técnicas necessárias e têm a tecnologia adequada para realizar suas 
tarefas. Portanto, para que um projeto tenha êxito, é importante que ele seja gerido por 
pessoas que entendem do projeto. 

A Tabela 4.10 apresenta os resultados obtidos entre desempenho e aceitação do cliente. 

Tabela 4.10 Correlação entre desempenho e aceitação do cliente 
Fatores Desempenho Coeficiente Força de associação 

Aceitação do cliente Uso do projeto por clientes importantes 0,32 Positiva e pequena 
Aceitação do cliente Aceitação do projeto pela comunidade local 0,42 Positiva e moderada 

Fonte: Esta pesquisa 

O fator aceitação do cliente refere-se à fase final no processo de execução, momento em 
que a eficácia final do projeto deve ser determinada (Pinto & Slevin, 1987). Entretanto, a 
aceitação do cliente é uma etapa na implementação do projeto que deve ser gerenciada como 
qualquer outra. Como uma estratégia, sugere-se a participação dos clientes/usuários nos 
estágios iniciais do desenvolvimento do projeto como uma forma de melhorar a probabilidade 
de aceitação mais tarde. Pode-se observar na Tabela 4.10 que as variáveis aceitação do cliente 
e aceitação do projeto pela comunidade local apresentaram correlação positiva e moderada, 
dada a importância deste fator para o desempenho do projeto. 

A Tabela 4.11 traz as correlações obtidas entre desempenho e monitoramento e 
feedback. 
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Tabela 4.11 Correlação entre desempenho e monitoramento e feedback 
Fatores Desempenho Coeficiente Força de  

Associação 
Monitoramento e feedback Liderança do projeto 0,43 Positiva e moderada 
Monitoramento e feedback Aprendizado 0,33 Positiva e pequena 
Monitoramento e feedback Processo de gerenciamento do projeto  0,32 Positiva e pequena 

Fonte: Esta pesquisa 

Em relação ao monitoramento e feedback, os resultados indicam uma correlação 
positiva e moderada com a liderança, e positiva e pequena com o aprendizado e o processo de 
gerenciamento do projeto. Este fator refere-se não apenas ao cronograma e orçamento, mas ao 
monitoramento do desempenho dos membros da equipe do projeto, sendo, portanto, um fator 
relevante ao desempenho do projeto, dado que propicia ao gerente a capacidade de antecipar 
problemas e executar ações corretivas. 

A Tabela 4.12 mostra os resultados obtidos entre desempenho e comunicação. 

Tabela 4.12 Correlação entre desempenho e comunicação 
Fatores Desempenho Coeficiente Força de 

associação 
Comunicação Melhoria da relação com fornecedores externos e 

empreiteiros 
0,24 Positiva e pequena 

Comunicação Processo de gerenciamento do projeto 0,33 Positiva e pequena 
Comunicação Satisfação dos membros da equipe com o processo do 

projeto 
0,28 Positiva e pequena 

Comunicação Satisfação da comunidade local com o processo do projeto 0,32 Positiva e pequena 
Comunicação Satisfação das partes interessadas com os resultados do 

projeto 
0,24 Positiva e pequena 

Fonte: Esta pesquisa 

No que tange à comunicação, as correlações obtidas foram todas positivas e pequenas. 
Pode-se dizer com isso que os mecanismos de feedback e a necessidade de troca de 
informações com clientes e o resto da organização sobre os objetivos do projeto, mudanças 
nas políticas e procedimentos, relatórios de status, etc. não apresentaram forte relação com o 
desempenho dos projetos analisados. 

A Tabela 4.13 apresenta as correlações obtidas entre desempenho e resolução de 
problemas. 
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Tabela 4.13 Correlação entre desempenho e resolução de problemas 
Fatores Desempenho Coeficiente Força de 

associação 
Resolução de 

problemas 
Gerenciamento dos riscos do projeto  0,31 Positiva e pequena 

Resolução de 
problemas 

Resolução dos problemas que levaram à criação do 
projeto 

0,36 Positiva e pequena 
Fonte: Esta pesquisa 

Em se tratando da resolução de problemas, as correlações obtidas foram positivas e 
pequenas. Em outras palavras, a capacidade de superar as inesperadas crises decorrentes do 
plano do projeto, conciliando as expectativas dos vários interessados, não apresentou forte 
relação com o desempenho do projeto. 

Nota-se que entre as variáveis analisadas, não houve nenhuma correlação forte, 
possivelmente pelas supostas razões: tamanho e composição da amostra, necessitando talvez 
de uma amostra maior; e necessidade de correlacionar outras variáveis, ampliando assim o 
número de resultados. 

Todas as questões e análises realizadas contribuem para a conclusão da pesquisa de 
forma a entender as percepções dos respondentes quanto ao desempenho do projeto, através 
da extração dos dados e aplicação de ferramentas estatísticas. 
4.3  Considerações Finais 

Neste trabalho, observa-se que a situação da área de gerenciamento de projetos é 
submetida a uma série de fatores que influenciam no desempenho do projeto. Vários aspectos 
relacionados ao escopo, custo, tempo, qualidade, risco, comunicação, suporte da alta gerência 
e outros são responsáveis pelo sucesso ou insucesso de projetos. 

Esta pesquisa teve como propósito fazer uma análise sobre os fatores que influenciam o 
desempenho do projeto, notadamente no que se refere ao fracasso do projeto, de acordo com a 
percepção dos stakeholders envolvidos. Primeiramente, buscou-se levantar os principais 
fatores que a literatura apresenta como determinantes para o sucesso ou fracasso do projeto, 
bem como identificar os stakeholders mais relevantes, a saber: gerente, equipe de projeto, 
cliente/usuário final, patrocinador do projeto e a alta gerência da organização. 

As análises realizadas sobre os questionários permitiram identificar os principais 
problemas relacionados a falhas de projetos em geral. Segundo os respondentes, os problemas 
mais freqüentes referem-se ao processo de liderança, ao processo de gerenciamento do 



Capítulo 4  Resultados e Discussões 

65  

projeto, a erros de estimativas (cronograma), ao gerenciamento de risco, ao alcance dos 
objetivos e à satisfação das partes interessadas. Quanto aos fatores que podem influenciar o 
nível de desempenho do projeto, quando analisados isoladamente, destacam-se: a definição 
clara das metas iniciais (missão do projeto), o apoio da alta administração para o provimento 
dos recursos necessários à execução do projeto (suporte da alta gerência), o envolvimento do 
cliente e a identificação das suas necessidades (consulta com o cliente), o desenvolvimento de 
uma equipe de projeto com as habilidades necessárias para desempenho de sua função 
(pessoal) e, a atualização profissional, disponibilidade de tecnologia apropriada e de 
profissionais capacitados (tarefas técnicas). 

Quando relacionados a aspectos ligados ao desempenho do projeto, os fatores que mais 
influenciam são: a missão do projeto, a especificação detalhada das etapas das ações 
individuais para implementação do projeto (plano/cronograma do projeto), o pessoal, a 
aceitação do cliente e o monitoramento e feedback. 

É possível perceber ainda, através dos resultados obtidos, que apesar dos respondentes 
analisarem um projeto que foi um fracasso, vários aspectos de bom desempenho foram 
alcançados. Nesse sentido, pode-se afirmar que a definição de fracasso varia de um 
stakeholder para outro, e pode ser medido em função do tempo, custo e qualidade ou ainda 
em função do atendimento aos objetivos gerais do projeto, justificando assim essas 
divergências. Além disso, o estágio do ciclo de vida em que o projeto foi avaliado pode 
também influenciar esses aspectos. 

As análises desta pesquisa podem ser usadas para compreender melhor os fatores que se 
relacionam ao fracasso de projetos em geral, pois evidenciam as percepções e expectativas 
das partes interessadas do projeto. No entanto, as informações concluídas referem-se apenas à 
amostra, não podendo ser estendidas à população, necessitando de que em outra pesquisa a 
amostra seja ampliada para que os resultados se tornem generalizáveis.  
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5  CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS 
Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões que podem ser realizadas a 

partir da revisão da literatura e dos resultados observados nesta pesquisa. Serão feitas também 
algumas sugestões de trabalho futuros e apresentadas as limitações desta pesquisa. 
5.1  Conclusões 

A área de gestão de projetos tem crescido consideravelmente nos últimos anos, tendo 
papel importante para o desenvolvimento das organizações. Seguindo esta tendência, o 
gerenciamento das partes interessadas vem ganhando cada vez mais importância e atenção na 
medida em que os projetos se tornam mais complexos, possuindo interfaces com diferentes 
grupos, pessoas e organizações. No entanto, muitos estudos abordam problemas relacionados 
com essa área, devido ao gerenciamento de projeto ter sido uma atividade caracterizada pelo 
fracasso. Além disso, as partes interessadas quando negligenciadas, podem contribuir para o 
insucesso do projeto. Nesse contexto, buscou-se nesse trabalho apontar e analisar os fatores 
que influenciam o nível de desempenho dos projetos, sob o ponto de vista dos stakeholders 
envolvidos. 

Inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica através do portal de periódicos da 
CAPES, com a finalidade de identificar na literatura os fatores que mais influenciam o 
desempenho do projeto e quais os stakeholders mais relevantes. A partir disso, por meio de 
um survey, aplicado às partes interessadas do projeto, foram coletados dados que, após serem 
devidamente tratados, possibilitaram a obtenção das conclusões apresentadas neste capítulo. 

No que diz respeito aos principais problemas relacionados ao fracasso do projeto, os 
resultados apontaram insatisfação quanto à liderança, ao processo do projeto, ao não 
cumprimento dos prazos, ao gerenciamento de riscos e ao alcance dos objetivos (na 
perspectiva da organização executora). A literatura apresenta, além desses, problemas de 
comunicação como principal agravante gerador de problemas nos projetos. O gerenciamento 
das comunicações, segundo o PMI (2013), está relacionado à identificação das partes 
interessadas e ao gerenciamento de suas expectativas. 

Em relação aos fatores de sucesso/fracasso, na percepção dos respondentes, verificou-se 
que cinco fatores obtiveram mediana 6, sendo considerados como que frequentemente 
influenciam o nível de desempenho do projeto, a saber: missão do projeto, suporte da alta 
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gerência, consulta com o cliente, pessoal e tarefas técnicas. Os outros cinco fatores obtiveram 
mediana 5, influenciando às vezes o desempenho do projeto. 

Ao considerar a relação entre aspectos do desempenho do projeto e fatores de 
sucesso/fracasso, obteve-se uma correlação positiva, de fraca a moderada e altamente 
significativa. 

Conclui-se, portanto, que as percepções de sucesso e fracasso são divergentes, variando 
de stakeholder para stakeholder. O julgamento final do que se constitui sucesso e fracasso é 
afetado pela definição atribuída por quem avalia o desempenho do projeto. 

Existem várias pesquisas que investigam os fatores determinantes do sucesso de 
projetos, no entanto, as pesquisas que incluem as percepções das partes interessadas como 
fator determinante para o sucesso ou fracasso de projetos são inexpressivas. 

Este trabalho apresenta os dados obtidos por meio dos questionários a pessoas ou 
organizações que tenham interesse ou sejam afetadas por um projeto, também conhecidos 
como stakeholders. A participação dos mesmos pode gerar informações relevantes à área de 
estudo, através do conhecimento das suas percepções e expectativas. 

De maneira geral, o trabalho pôde realizar os objetivos que propôs, ainda que com 
algumas limitações de tempo e acesso aos respondentes. 
5.2  Limitações do Trabalho e Sugestões para Trabalhos Futuros 

Esta pesquisa buscou analisar as percepções das partes interessadas sobre o desempenho 
de projetos, utilizando como instrumento de pesquisa um questionário online. Ocorre que, 
esse tipo de instrumento de coleta de dados exerce uma menor pressão para obtenção de 
respostas e está sujeito ao interesse do respondente pelo assunto e à disponibilidade para 
participar. Outra limitação está relacionada ao tamanho reduzido da amostra, à sua 
composição e ao modo como a mesma foi obtida, o que pressupõe certa cautela nas 
generalizações dos resultados encontrados. Apesar disso, eles compõem um referencial para a 
realização de pesquisas mais amplas, além de contribuir para reflexão sobre o tema tratado. 
Outro ponto diz respeito à fonte de dados, uma vez que os dados do estudo refletem a 
percepção dos respondentes, a partir de uma abordagem subjetiva. 

Este trabalho é um subproduto de uma pesquisa que está sendo realizada a nível 
internacional com a participação de universidades reconhecidas como: Universidade de 
Southampton e Universidade Federal de Pernambuco que tem a finalidade de estudar a 
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percepção sobre sucesso e falha em projetos. Considerando as limitações desta pesquisa, 
sugere-se:  

 Utilizar no mínimo dois instrumentos de pesquisa, de modo a minimizar as 
desvantagens e elevar o índice de respostas; 

 Ampliar o número de respondentes, buscando manter um equilíbrio entre eles e 
evitando assim vieses de respostas, a fim de tornar os resultados generalizáveis; 

 Pesquisar em âmbito nacional, ou seja, em todos os estados brasileiros, as percepções 
acerca dos fatores de sucesso e falha em projetos em geral. 
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