
Introdução 

 

Nota-se que as organizações implementam soluções de tecnologia de 

informação para resolver problemas básicos de gestão e operação ou para criar 

vantagens competitivas frente ao mercado. Estas soluções são implementadas por 

meio de projetos, dessa forma a gerência de projetos assume um papel chave 

neste processo. Para aumentar a efetividade dos projetos e conseqüentemente 

dos resultados algumas organizações têm implementado as melhores práticas de 

gerência de projetos do PMI, instituto norte-americano, patrocinador da divulgação 

e implementação das melhores práticas de gerenciamento de projetos, 

organizadas e documentadas desde 1969. 

Muitas organizações que implementam estas práticas conseguem melhores 

resultados em seus projetos de implementação de novas tecnologias, enquanto 

outras apresentam progressos pouco significativos. 

O gerenciamento de projetos assume cada vez maior importância, devido 

aos valores crescentes de investimentos que as organizações alocam em 

soluções de tecnologia de informação. Além disso, as organizações sentem-se 

pressionadas a modernizar e inovar em razão da competitividade crescente dos 

mercados.    

Portanto, é  importante entender as causas dos fracassos nos projetos de 

implantação de soluções de tecnologia de informação, apesar da implementação 

das práticas do PMI. O que faz com que organizações atuando nos mesmos 

ambientes empresariais e compartilhando, em geral, o mesmo nível da mão de 
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obra, após a implementação das práticas do PMI, tenham grande sucesso em 

suas implementações e reduzam significativamente os erros, atrasos e problemas 

de orçamento em seus projetos de implementação de tecnologia enquanto outras 

não conseguem o mesmo resultado? 

Esta dissertação se propõe a explorar a relação da cultura organizacional 

com o desempenho das organizações no gerenciamento de projetos de tecnologia 

de informação.  

 Walker Royce (1998) lista uma série de procedimentos essenciais para o 

sucesso de projetos de software, dentre eles: liderança, automação de tarefas do 

projeto, envolvimento das pessoas certas na hora certa, suporte e apoio da alta 

gerência, comunicação, estimativas pragmáticas de custos, aplicação de novas 

metodologias, divisão em fases, pontos de checagem de qualidade, organização 

transparente e processos interativos. Porém a implementação destes 

procedimentos parece não ser suficiente para se alcançar o sucesso nos projetos. 

 Para entender a relação entre cultura organizacional e a efetividade das 

práticas do PMI, houve a necessidade de pesquisar organizações que tenham 

efetivamente implementado as práticas do PMI e buscar uma relação entre cultura 

organizacional e resultados positivos em gerenciamento de projetos, ou seja, 

projetos entregues dentro do prazo, do orçamento, aceitos pelos usuários e 

entrega de todos requisitos solicitados. 

O objetivo principal é identificar a relação entre a força cultural, segundo 

Quinn (1981) e sucesso em projetos de TI, em organizações que tenham 

implementado as práticas do PMI. Quinn (1981) assume que as organizações 
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podem ser definidas de acordo com seus traços culturais. Ele define quatro tipos 

de cultura organizacional para possibilitar o estudo da cultura em termos 

comparativos: grupal, inovadora, racional e hierárquica. Quando uma organização 

demonstra presença forte de todos tipos culturais, fica configurada a força cultural.  

Esta associação entre força cultural e sucesso em projetos deve orientar 

organizações que desejem implementar as práticas do PMI.    

A hipótese da dissertação é de que as práticas de gerência de projetos do 

PMI têm uma possibilidade maior de sucesso  em organizações com maior força 

cultural, ou seja, presença forte de todos os tipos culturais,  de acordo com o 

modelo de Quinn (1981).  

 Para isto, foi necessário conceituar as práticas do PMI, segundo o próprio 

PMI, e diversos autores relevantes na área de gerenciamento de projetos como 

Kerzner (2003); definir um modelo de referência para o estudo da cultura 

organizacional, usando como modelo a tipologia de Quinn (1981) ou CVM; definir 

cultura organizacional de acordo com os grandes teóricos da área, como Schein 

(1992), Deal e Kennedy (1982) e Hofstede (1991); explicitar a cultura 

organizacional no Brasil, de acordo com  estudos realizados na área e 

organizados por Motta e Caldas (1997)  e  analisar a correlação entre as 

dimensões cultura organizacional e resultados em projetos nas organizações que 

implementaram as práticas do PMI. Dissertações e teses semelhantes foram 

pesquisadas, bem como estudos do PMI realizados e publicados  no Brasil.    

 A pesquisa foi feita através de questionário enviado por e-mail, que foi 

respondido pelos gerentes dos projetos de organizações que implementaram 
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práticas do PMI e que têm profissionais certificados (PMPs). O site do PMI Brasil, 

estima que mais de 100 organizações já implementaram estas práticas no Brasil, 

algumas nacionais e outras de capital estrangeiro.   

 O questionário foi desenvolvido e aplicado focando quatro aspectos: perfil 

do respondente, perfil da organização, tipo de cultura dominante (a grupal, a 

inovadora, a racional e a hierárquica), segundo Quinn (1981) e os resultados 

obtidos na implantação de projetos de tecnologia de informação, atendimento dos 

objetivos de custo, prazo e qualidade, de acordo com Kerzner (2003). As 

respostas seguiram o padrão do tipo Likert com cinco pontos, onde 1 significa 

nunca ocorre; 2, ocorre raramente; 3, ocasionalmente; 4, freqüentemente; 5, 

sempre ocorre. 

 Inicialmente, 33 organizações foram listadas para a pesquisa, que atendiam 

o critério de ter implementado as práticas do PMI há mais de dois anos. Das 33 

organizações, 20 se prontificaram a participar, mas 15 empresas responderam.  

 A dissertação está organizada em 5 capítulos: introdução, as práticas do 

PMI,  Cultura Organizacional e a Tipologia Cultural de Quinn, Método de Pesquisa 

e Resultados e Conclusões.   

 O capítulo 1 descreve as melhores práticas do PMI divididos pelas nove 

áreas de conhecimentos (integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos 

humanos, comunicações, riscos e compras)  e teoria complementar de outros 

autores, como Kerzner (2003), Adam (1997), Delucia (1996), Dinsmore (2003), 

Kruchten (2000), Lewis (1997), Royce (1998), Valeriano (1998), Vargas (2000) e 

Watts (1997). 
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 O capítulo 2 tem como objetivo definir cultura organizacional, baseando-se 

em autores como Deal e Kennedy (1982) e Schein (1992), mostrar as diferenças 

culturais no Brasil, com Mota (1997), e conceituar o CVM, de Quinn (1981),  

que serve de base para a pesquisa nas organizações em questão.  

 O Capítulo 3 descreve o método de pesquisa desenvolvido e aplicado, 

composto   por questões sobre o respondente e sua organização, pelo 

questionário “Instrumento de medida da cultura organizacional de Quinn” (Santos, 

2000) e mais quatro questões de avaliação de sucesso de projetos, ou seja, 

entrega do projeto dentro do custo aprovado, dentro do tempo definido, 

especificações entregues iguais as especificações contratadas e aceitação formal 

do projeto. A avaliação dos resultados da pesquisa obtidos na tabulação dos 

dados é realizada dividindo-se as organizações em dois grupos: organizações 

com bom desempenho no gerenciamento de projetos e organizações com mau 

desempenho no gerenciamento de projetos. Em seguida busca-se identificar as 

culturas dominantes nos dois grupos e identificar uma associação entre tipos 

culturais segundo Quinn (1981)  e sucesso em projetos. 

 A conclusão apresenta as considerações finais e também algumas 

recomendações e sugestões, objetivando despertar o interesse pela continuidade 

do trabalho de pesquisa na complexa área do gerenciamento de projetos e sua 

relação com a cultura organizacional.  
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Capítulo 1 

As práticas do PMI 

 

1.1 - O PMI 

 

 O PMI, com sede nos Estados Unidos, foi fundado em 1969 com base no 

conceito de que existiam diversas práticas de gerenciamento de projetos  comuns 

em áreas tão diversas, como construção e indústria farmacêutica, e que, se 

catalogadas e documentadas, poderiam ser chamadas de melhores práticas e 

então, aplicadas em qualquer área de negócio, ajudando o gerenciamento de 

projetos. Em 1976, as idéias destas práticas comuns foram documentadas, 

passaram a ser largamente discutidas e culminaram na criação da profissão de 

gerente de projetos. Estes padrões passaram por diversas evoluções até 

chegarem ao PMbok Guide 1996, que contém a consolidação desta 

documentação de melhores práticas, e que continuou a evoluir até chegar na 

edição 2000, a base deste capítulo. As recomendações do PMI integram 

disciplinas e técnicas de outras  áreas do conhecimento e possui cerca de 100 mil 

afiliados em todo o mundo.  O PMI certifica gerentes de projetos, também 

chamados PMPs, através de um processo de créditos de horas com projetos e um 

teste múltipla escolha com 100 questões, realizado em instituições autorizadas.   

O PMI publica pesquisas, livros e periódicos e oferece treinamentos e seminários.  
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1.2 - A definição de projeto 

 As organizações atingem seus objetivos através de tarefas, que podem ser 

processos ou projetos. Ambos são executados por pessoas, limitados por recursos 

escassos, planejados, executados e controlados.   Os processos em geral são 

rotineiros e repetitivos. Os projetos, ao contrário, são únicos, visam atingir 

objetivos inéditos, podem ser desenvolvidos em qualquer nível da organização, 

envolver uma única pessoa ou milhares de pessoas, podem durar alguns dias ou 

alguns anos, podem envolver um único departamento ou diversas organizações, 

e, geralmente, é uma forma que as organizações escolhem para responder a 

desafios que não poderiam ser resolvidos através de processos normais.     

 Os projetos possuem algumas características comuns. São temporários, 

tem começo e fim definidos. O fim acontece quando os objetivos são alcançados 

ou quando se torna claro que os objetivos não serão alcançados. Em ambos os 

casos, a duração é finita, ou seja, projetos não são repetitivos. Projetos são únicos 

e inéditos e envolvem fazer algo que  nunca foi feito antes, são progressivos na 

elaboração e, como o resultado do projeto, um produto ou serviço, é único e sua 

elaboração deve ser progressiva, ou seja, os avanços devem acontecer passo a 

passo.   

 Kerzner (2003) define um projeto como uma série de atividades e tarefas 

que: tem um objetivo específico a ser completado dentro de certas especificações, 

tem datas definidas de começo e fim, tem limites orçamentários, utiliza recursos 

materiais e humanos e pode atingir diversas áreas funcionais.  
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 Nos últimos 20 anos, o critério de sucesso de um projeto foi terminar dentro 

do prazo, custo e performance definidos. Atualmente, porém, o critério de sucesso 

expandiu-se para: dentro do período alocado e do custo orçado, no nível 

apropriado de performance, com aceitação formal do cliente ou usuário, com o 

mínimo de mudanças mutuamente aceitas de escopo, sem gerar interrupções na 

operação da organização e sem mudar a cultura corporativa da organização 

(Kerzner, 2003).    

 Do ponto de vista financeiro, para que projetos sejam executados, precisam 

antes passar por uma seleção dividida em  duas fases: análise de viabilidade, 

em que se verifica a possibilidade do projeto ser executado ou não, a partir de 

vários pontos de vista: custo, técnico, segurança e possibilidade de 

comercialização;  em seguida vem a fase análise de custo/ beneficio, para 

verificar se a organização deve ou não fazer o projeto, neste caso usando-se 

como referência para decisão, o retorno do investimento comparado a outros 

projetos além de outros benefícios não quantificáveis  (Kerzner, 2003).    

 

1.3 - Gerenciamento de projetos 

 É a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas para 

projetar e controlar atividades que alcancem os requisitos do projeto. Os objetivos 

do projeto são alcançados com o uso de processos como: início, planejamento, 

execução, controle e finalização. O gerente  do projeto gerencia o trabalho no 

projeto e, em geral este trabalho envolve: demandas conflitantes para escopo, 

tempo, custo, risco, qualidade e  participantes do projeto com diferentes 

necessidades, expectativas e requisitos identificados. 
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 A maior parte dos processos no gerenciamento de projetos são interativos, 

basicamente porque o processo é progressivo, ou seja, quanto mais se sabe 

sobre o projeto, melhor é seu gerenciamento e menores são os riscos. 

 Kerzner (2003) qualifica o gerenciamento de projetos como planejamento e 

monitoração de projetos. Dentro de planejamento, as principais atividades são: 

definição de requisitos, definição de qualidade, quantidade de trabalho e recursos 

necessários. Como monitoração as principais atividades são: acompanhamento de 

progresso, comparação de resultados reais com resultados planejados, análise de 

impacto e ajustes. Kerzner (2003) aponta, porém, que  uma série de obstáculos 

pode impedir que os benefícios dos projetos sejam atingidos: complexidade do 

projeto, mudanças de escopo, reestruturações organizacionais, riscos do projeto e 

mudanças tecnológicas.     

 Kerzner (2003) descreve que as modernas técnicas de gerenciamento de 

projeto tiveram sua origem nos EUA, após a Segunda Guerra Mundial, devido à 

corrida armamentista contra o bloco soviético, o principal motivo do surgimento da 

prática do gerenciamento de projetos foi causado por problemas de orçamentos 

que ocorriam com certos projetos aeroespaciais e balísticos, que chegavam a 

consumir mais de 300%  do orçamento previsto. O autor aponta também que no 

final dos anos 1960, cada vez mais executivos buscavam novas técnicas de 

gerenciamento e novas estruturas organizacionais para suportar o grande 

crescimento dos projetos, mercados e das organizações. Assim as técnicas de 

gerenciamento de projeto, que até então eram informais, passaram a ser 

formalizadas e implementadas mais largamente. A partir de meados dos anos 

1980, as empresas se deram conta que o gerenciamento de projetos era uma 
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necessidade, e não apenas uma escolha e algumas forças acabam levando os 

executivos a suportar e fomentar a profissionalização do gerenciamento de 

projetos tais como: projetos de capital intensivo, expectativas de clientes, 

competitividade, novos projetos e a necessidade de eficácia e eficiência (Kerzner, 

2003).  

 Royce (1998) destaca a importância que o nível de maturidade em projetos 

de   desenvolvimento de softwares das organizações pode ter na qualidade dos 

produtos resultantes do projeto. O CMM, que é um modelo de avaliação do nível 

de maturidade que organizações que desenvolvem software atingiram no controle 

do processo, varia de 1, o nível mais baixo até 5, o nível máximo de maturidade. 

Projetos em organizações com nível CMM igual ou acima de 3 são muito mais 

simples de serem gerenciados do que projetos em organizações ainda em níveis 1 

e 2.   

 Na tabela 1.1 é mostrada uma comparação da visão anterior aos anos 1990 

sobre o gerenciamento de projetos e a atual. 

 
Kerzner (2003) cita uma pesquisa feita com executivos, que descreve na 

opinião deles os três maiores desafios do gerenciamento de projetos: escolher os 

projetos certos dentro do conjunto de candidatos, conseguir concluir os projetos 

cada vez mais rapidamente  e conseguir realizar cada vez mais projetos sem 

adicionar mais recursos.    
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Tabela 1.1 – Visão anterior aos anos 90 versus a visão atual do 
gerenciamento de projetos 
 
Visão anterior aos anos 90 Visão atual 
O gerenciamento de projetos vai exigir mais 
gente e aumentar o custo total. 

O gerenciamento de projetos nos permite fazer 
mais com menos e em menor tempo. 

Os lucros podem diminuir. Os lucros aumentam. 
O gerenciamento de projetos vai aumentar as 
mudanças de escopo. 

O gerenciamento de projetos provê melhor 
controle do escopo. 

O gerenciamento de projetos cria instabilidade 
organizacional e aumenta os conflitos.  

O gerenciamento de projetos faz a organização 
operar mais eficiente e eficazmente através de 
melhores princípios comportamentais. 

O gerenciamento de projetos não é bom para 
os clientes. 

O gerenciamento de projetos permite que se 
trabalhe mais próximo dos clientes. 

O gerenciamento de projetos cria novos 
problemas.  

O gerenciamento de projetos provê meios de 
solução de problemas. 

Somente grandes projetos precisam de 
gerenciamento de projetos.  

Todos projetos se beneficiam do gerenciamento 
de projetos. 

O gerenciamento de projetos aumenta 
problemas de qualidade. 

O gerenciamento de projetos aumenta a 
qualidade. 

O gerenciamento de projetos cria problemas 
com o poder e autoridade.  

O gerenciamento de projetos reduz conflitos de 
poder. 

O gerenciamento de projetos foca apenas no 
projeto. 

O gerenciamento de projetos permite melhores 
decisões.  

O gerenciamento de projetos entrega produtos 
para os clientes. 

O gerenciamento de projetos entrega soluções. 

O custo do gerenciamento de projetos torna as 
empresas menos competitivas. 

O gerenciamento de projeto aumenta o volume 
dos negócios. 

Fonte:   Kerzner (2003), tabela 2.2, p.50    
 
 
   

 Royce (1998)  aponta o fato de que, nos anos 1980 e 1990, houve um 

significativo progresso nos processos de gerenciamento de projetos de software, e 

que muitas das técnicas tradicionais foram substituídas por novas abordagens que 

combinam práticas de sucesso no gerenciamento de projetos com os avanços na 

área de engenharia de software.  O autor afirma que a motivação para estes 

progressos vem da necessidade crescente de implementação de novos softwares 

com novas funções a custos cada vez menores e em tempos também reduzidos e 

cita como exemplo os setores  aeroespacial e de defesa, em que muitos 

desenvolvimentos de software exigem novos paradigmas para responder a 
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desafios de orçamentos reduzidos, ambientes dinâmicos, ameaças diversas e 

aplicações altamente complexas.    

 Estudo realizado no Brasil com mais de 60 organizações, nos mais variados 

setores econômicos, publicado em 2003 pelo PMI-Rio (Escritório regional do PMI 

do Rio de Janeiro) em conjunto com a Deloitte Touche Tohmatsu, a IFS Brasil e a 

International Institute for Learning, revelou os seguintes fatos sobre a prática do 

gerenciamento de projetos no Brasil:   

��O setor de construção apresentou o maior nível de maturidade 

no gerenciamento de seus projetos; 

��O setor de tecnologia e telecomunicações tem investido 

fortemente no treinamento e desenvolvimento de seus 

profissionais em gerência de projetos; 

��Projetos mais complexos tendem a ser mais bem planejados e 

gerenciados; 

��As organizações acreditam que planejam adequadamente 

seus projetos, mas na realidade acabam por não considerar 

aspectos fundamentais para garantir o sucesso de seus 

projetos; 

��A questão da comunicação, comprovadamente uma das 

maiores causadoras de problemas em projetos, é o aspecto 

menos considerado durante o planejamento; 

��A demanda por profissionais com a certificação PMP tem 

crescido gradativamente, em especial nos setores de 

tecnologia e telecomunicações e construção; 
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��A implementação de escritórios de projetos (PMO) é uma 

importante tendência, principalmente no setor de tecnologia e 

telecomunicações; 

��A principal causa de insucesso em projetos é o não 

alinhamento das expectativas do cliente em relação à 

realidade do projeto, o que indica problemas no planejamento 

da comunicação e 

��A implantação e adaptação de metodologias de gerência de 

projetos, o treinamento e a capacitação de profissionais e a 

implantação de painéis de controle para projetos são as 

principais tendências de investimento entre as organizações 

do estudo.  

 

1.4 - O gerente de projetos  

  Talvez a decisão mais difícil da alta gerência quanto a um projeto 

específico é selecionar quem será o gerente de projetos. As seguintes questões 

têm que ser respondidas antes do processo de seleção começar: o gerente será 

um funcionário ou um terceiro, como será feita a seleção, como será feito o 

desenvolvimento de carreira dentro do gerenciamento de projetos, como serão 

desenvolvidas as habilidades do gerente de projeto e como será avaliada a 

performance do gerente de projetos (Kerzner, 2003).  

 As principais responsabilidades do gerente de projeto são: produzir o 

produto do projeto dentro das restrições de custo, tempo e qualidade, cumprir os 

objetivos contratuais, tomar as decisões difíceis como cancelar o projeto quando 
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se tornar claro que os objetivos não serão alcançados, se necessário, agir como 

ponto focal do cliente, da alta gerência e da gerência funcional, negociar com 

todos os níveis funcionais da organização e resolver todos os conflitos (Kerzner, 

2003). O autor afirma que o gerente de projetos, como qualquer outro gerente,  

deve ter a maioria das seguintes características pessoais para ter alguma chance 

de sucesso: flexibilidade, adaptabilidade, iniciativa, liderança, agressividade, 

confiança, ser persuasivo, fluência verbal, ambição, comunicação, integração, 

ampla gama de interesses, entusiasmo, imaginação, espontaneidade, habilidade 

de equilibrar soluções técnicas com restrições de tempo, custo e fatores humanos, 

organização, disciplina, ser um generalista, dedicação a planejamento e controle, 

habilidade de identificação de problemas, tomada de decisão e equilíbrio no uso 

do tempo.      

 Kerzner (2003) aponta que a  função básica do gerente de projetos é de 

coordenação e integração das diversas atividades através das áreas funcionais, 

planejando, executando e gerenciando as mudanças para exercer sua atividade, o 

gerente de projetos deve possuir fortes habilidades de comunicação, estar 

familiarizado com as operações da organização em questão e deve conhecer a 

tecnologia aplicada ao projeto. A função do gerente de projetos geralmente é 

bastante complexa, devido a grande responsabilidade e baixa autoridade, e isto o 

coloca em uma posição de constante negociação, além de  ter que apresentar  

habilidades gerenciais e técnicas, e precisar conhecer psicologia, comportamento 

humano, comportamento organizacional  e comunicação (Kerzner, 2003).     
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1.5 - Relacionamento com outras disciplinas. 

   O PMI (2000) afirma que algumas técnicas  utilizadas no gerenciamento de 

projetos são únicas da disciplina, como por exemplo, a análise de caminho crítico 

(CPM), que é uma técnica que permite a identificação de tarefas que, se 

atrasadas, farão com que o projeto sofra atrasos, entretanto, uma série de outras 

disciplinas também são utilizadas no gerenciamento de projetos. Da área da 

administração, são utilizados processos como planejamento, organização, 

gerenciamento de recursos humanos, execução, controle e  logística. Outras 

áreas de conhecimento acabam sendo integradas também, dependendo da 

natureza do projeto. Por exemplo, um projeto na área de tecnologia de informação 

necessariamente vai agregar informações tecnológicas.   

As diversas disciplinas e habilidades gerais da administração são 

essenciais para o desempenho do gerenciamento de projetos, tais como finanças, 

contabilidade, vendas e marketing, manufatura, distribuição, pesquisa e 

desenvolvimento, planejamento estratégico, tático e operacional, gerenciamento 

de relacionamento como motivação, delegação, supervisão, gerência de conflitos, 

trabalho em equipe, gerenciamento de tempo e de stress.. Porém, dentre todos 

estes conhecimentos e habilidades, os mais importantes são: liderança, 

comunicação, negociação, capacidade de resolução de problemas e capacidade 

de influenciar a organização. Assim, o gerente de projetos, além de ser um 

gerente quase completo em termos de habilidades e conhecimentos, deve possuir 

fortes traços de liderança, ser um grande comunicador e negociador, um grande 

solucionador de problemas e também possuir  a capacidade de influenciar a 

organização em que atua, além de estar atento aos aspectos sócio econômicos do 
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contexto onde o projeto deve acontecer. Tais aspectos incluem padrões, 

regulamentações, leis, internacionalização e influências culturais.  

 

1.6 - As fases de um projeto e seu ciclo de vida 

 Como os projetos são únicos, eles apresentam um alto grau de risco e 

incerteza, por isso devem ser divididos em fases para aumentar-se o controle 

sobre eles e criar-se conexões com o dia a dia da organização.  O conjunto destas 

fases é também conhecido como ciclo de vida de um projeto (PMI, 2000).  

 O final de cada fase do projeto implica em entregas de produtos tangíveis. 

Exemplos seriam protótipos e estudos de viabilidade. Neste momento também são 

feitos revisões das entregas, datas, desvios e ações de correção, e discute-se a 

viabilidade da continuação do projeto.     

 O PMI (2000) cita que, quando as organizações encontram-se frente a 

oportunidades que gostariam de responder, geralmente iniciam estudos de 

viabilidade para decidirem-se sobre o inicio ou não do projeto. A definição do ciclo 

de vida do projeto vai determinar se o estudo de viabilidade deve ser uma fase do 

projeto ou uma atividade separada.    

 O PMI (2000) define que os ciclos de vida dos projetos variam de acordo 

com as características de cada projeto, porém possuem algumas características 

em comum: 

• Os custos com pessoal são baixos no início, crescem ao longo do projeto e 

caem abruptamente quando o fim do projeto de aproxima. Este padrão é 

ilustrado na figura 1.1. 
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• A probabilidade de sucesso do projeto é baixa no início do projeto quando 

as incertezas são grandes, mas as chances de sucesso crescem ao longo 

do projeto, na medida em que as incertezas vão sendo eliminadas e os 

riscos minimizados. 

• A probabilidade dos participantes de influenciar as características do 

produto final do projeto é maior no início do projeto e tende a diminuir ao 

longo do projeto, devido principalmente ao aumento do custo das 

mudanças e dos erros, na medida que o projeto progride.   

 

Kerzner (2003) descreve que geralmente as fases de um projeto são: 

conceitual, planejamento, execução, teste, implementação e fechamento. Na fase 

conceitual está a validação da idéia do projeto e a avaliação dos riscos e impactos 

em custos, prazo e requisitos. Na fase de planejamento, é feito um refinamento da 

fase conceitual, identificam-se os recursos e se estabelecem de forma realista 

tempos, custos e requisitos.  Na fase de execução se faz o que está colocado 

como objetivo do projeto. Na fase de testes, testa-se o produto do projeto, visando 

os objetivos estabelecidos e os requisitos acordados. Toda documentação do 

produto tem que estar pronta nesta fase.  Na fase de implementação, o produto do 

projeto entra em operação. A última fase inclui a aceitação do usuário do produto, 

o fechamento formal do projeto e a re-alocação dos recursos do projeto.   
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Royce (1998) define quatro fases na vida de um projeto de software, desde 

a engenharia até a produção: concepção, elaboração, construção e transição. Na 

concepção, os objetivos primários são: estabelecer o escopo do projeto, 

descrever em detalhes os requisitos do software e cenários primários da 

operação, definir num alto nível, pelo menos uma arquitetura técnica, realizar 

estimativas de custos e prazos e estimar os riscos do projeto. Na elaboração, os 

objetivo são: definir a visão arquitetural, detalhar a visão da arquitetura em todos 

seus detalhes, desenhar um plano técnico detalhado para a construção do 

software e demonstrar que a arquitetura detalhada irá suportar a visão do software 

dentro de custos e prazos razoáveis. Na construção, os objetivos são: minimizar 

Inicio Fim

Tempo

Níveis de
Custo e
Pessoal Fase

Inicial

Fases intermediárias

Fase 
Final

Figura 1.1 – Ciclo de vida dos projetos

Fonte: PMI (2000), p.13
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os custos de desenvolvimento otimizando os recursos, alcançar a qualidade 

adequada de forma rápida e prática e entregar uma versão utilizável. Na última 

fase, a transição, os objetivos são: alcançar auto suficiência do usuário, obter o 

aceitação do projeto por parte dos interessados no projeto (stakeholders), e, 

finalmente, alcançar os objetivos de negócio do projeto de forma rápida, prática e 

efetiva do ponto de vista do custo.      

 Para projetos de desenvolvimento de softwares, em cada uma destas fases, 

de acordo com Royce (1998), gera-se artefatos, ou seja, produtos que irão 

suportar o desenvolvimento ou serão já o produto final do desenvolvimento. Na 

fase de concepção, cria-se o conjunto de artefatos dos requisitos tais como: 

documento da visão e modelo de requisitos. Na fase de elaboração cria-se o 

conjunto de artefatos do desenho do software, tais como: modelo do desenho, 

modelo de testes e descrição da arquitetura do software. Na fase de construção 

cria-se o conjunto de artefatos para implementação, tais como: programas fonte e 

programas executáveis. Na fase final, de transição, cria-se o conjunto de artefatos 

para produção, tais como: software integrado, software executável e o manual dos 

usuários.     

                 

1.7 - Interessados no projeto (stakeholders)  

 Interessados no projeto são indivíduos ou organizações ativamente 

envolvidos no projeto, cujos interesses podem ser afetados positiva ou 

negativamente como resultado da execução de um projeto, e também podem 

influenciar o projeto e seus resultados. Os componentes do time do projeto devem 

identificar os interessados no projeto,  determinar seus requisitos, gerenciar  e 
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influenciar estes requisitos para garantir o sucesso do projeto.  Exemplos de 

interessados no projeto são: o patrocinador do projeto, o gerente do projeto, os 

clientes do produto ou serviço resultante do projeto, a organização onde o projeto 

é realizado, os membros do time de projeto e o patrocinador, fornecedores, 

usuário final e a sociedade onde está inserido o projeto.  

 O patrocinador, de acordo com PMI (2000) é uma pessoa ou grupo de 

pessoas de dentro ou fora da organização executora que supre os recursos 

financeiros para a execução do projeto.    

 A equipe de projeto deve identificar e gerenciar as necessidades dos 

interessados no projeto ao longo da vida do projeto (Dinsmore, 2003).  

 Royce (1998) destaca que em projetos de desenvolvimento de software, os 

interessados no projeto (stakeholders) possuem interesses distintos.  Clientes se 

interessam por estimativas de custo e tempo, viabilidade, abordagem dos riscos, 

entendimento dos riscos, progresso e compatibilidade com a linha de produtos. 

Usuários se preocupam com a consistência dos requisitos, potencial para 

acomodar crescimento e atributos de qualidade. Arquitetos e engenheiros de 

sistemas preocupam-se com a compatibilidade do software com a linha de 

produtos, mudanças de requisitos, consistência, equilíbrio entre risco, qualidade e 

utilidade. Desenvolvedores de software se preocupam com o nível suficiente de 

detalhes dos requisitos, seleção de componentes, resolução de riscos, 

compatibilidade com a linha de produtos e suficiência do ambiente de 

desenvolvimento. Estes interesses e motivações diversos podem gerar conflitos 

que devem ser gerenciados desde o início do projeto.           
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1.8 - Influências organizacionais 

 O PMI (2000) cita que projetos estão inseridos em uma organização maior 

do que o projeto, assim são influenciados pela organização e a maturidade da 

organização, com relação aos diversos aspectos do gerenciamento de projetos 

podem influenciar o projeto,  tais como: sistemas de controle, cultura, estilo e 

estrutura organizacional.   

 Basicamente existem dois tipos de organizações com relação a projetos: 

Organizações baseadas em projetos e organizações baseadas em processos 

(PMI, 2000).   

 As primeiras geralmente derivam a maior parte de seu faturamento 

executando projetos para outras organizações. Estas organizações tendem a ter 

sistemas implementados que facilitam a execução e gestão de projetos.  

 As segundas, em geral, não possuem bons sistemas ou metodologias de 

gerenciamento para suportar as necessidades dos projetos de maneira eficaz e 

eficiente, o que  geralmente torna o gerenciamento de projetos muito mais difícil. 

 Baumote (1997) aponta indícios da existência de um modelo de gestão de 

organizações baseada em gerência por projetos, ao invés de gerência de projetos 

onde  a gerência por projetos é uma filosofia de administração aplicada à 

organização como um todo. O desafio deste modelo é transformar missão, 

estratégias, objetivos e metas, que, em conjunto, formam a estratégia da 

organização, em projetos que permitam alcançar estes objetivos e metas.   

Baumote (1997) realizou uma pesquisa  com 11 empresas de grande porte em 

1997. O estudo mostrou que não havia no Brasil, nenhuma empresa que 

praticasse o modelo de gerência por projetos em sua totalidade e em toda a 
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organização. Porém o interesse por este tipo de modelo organizacional era 

crescente e já estava implementado em alguns setores destas organizações.   

  O PMI (2000) afirma que as estruturas organizacionais têm um grande 

efeito sobre a forma como um projeto é conduzido e seus resultados. A tabela 1.2 

mostra as características-chave das estruturas organizacionais de projetos mais 

importantes. 

 
 
 
Tabela 1.2 – Influências da estrutura organizacional nos projetos  
Características do projeto  Estrutura 

funcional 
Estrutura 
matricial 
Matriz fraca 

Estrutura 
matricial 
Matriz 
balanceada  

Estrutura 
matricial 
Matriz forte 

Estrutura 
por 
projetos 

Autoridade do gerente de 
projetos 

Pouca ou 
nenhuma 

Limitada Baixa a 
moderada 

Moderada a 
alta 

Alta a quase 
total 

Percentual de alocação full-time 
to pessoal do projeto  

Virtualmente 
nada 

0-25% 15-60% 50-95% 85-100% 

Dedicação do gerente de projeto Parcial Parcial Total Total Total 
Título do cargo do gerente de 
projetos 

Coordenador / 
líder de projetos 

Coordenador / 
líder de 
projetos 

Gerente de 
projetos  

Gerente de 
projetos / 
programa 

Gerente de 
projetos / 
programa 

Dedicação do pessoal 
administrativo do projeto 

Parcial Parcial Parcial Total Total 
 

Fonte: PMI (2000),  p.19 
 
 
 Segundo o PMI (2000), as estruturas organizacionais com relação a 

projetos podem ser funcionais, matriciais e voltadas a projetos. O sucesso de 

projetos em estruturas funcionais é baixo, pois uma série de características destas 

organizações dificulta bastante o gerenciamento dos projetos, como pouca 

autoridade do gerente de projetos e baixa participação em tempo integral do 

gerente do projeto e de membros do time de projeto. Estruturas matriciais podem 

ser: matrizes fracas, matrizes balanceadas e matrizes fortes. A dedicação do 

gerente e time de projeto é maior na matriz forte do que na matriz fraca. A 

autoridade do gerente de projeto que também é maior na matriz balanceada. E, 
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finalmente, a estrutura por projetos, em que a maior parte dos recursos está 

voltada para projetos e a autoridade e autonomia dos gerentes de projetos são 

grandes.      

  

1.9 - Os processos do gerenciamento de projetos  

 O PMI (2000) afirma que o gerenciamento de projetos é um esforço 

integrativo. Uma falha ou problema em um processo tende a afetar os outros 

processos, assim as interações têm que ser entendidas no início do projeto, do 

contrário, podem afetar negativamente o projeto. Geralmente estas integrações 

entre processos apresentam conflitos de interesse que devem ser resolvidos 

imediatamente. Os resultados positivos em um processo podem acontecer em 

detrimento de menores resultados em outro processo (trade offs). As três grandes 

restrições de todo projeto (prazo, custo e qualidade) devem ser a base das 

decisões sobre o que sacrificar para a obtenção do melhor resultado como um 

todo.  

 O PMI (2000), Kerzner (2003) e Royce (1998) afirmam que para se alcançar 

a excelência ou maturidade no gerenciamento de projetos, é necessário que exista 

um conjunto de processos repetitivos ou metodologias de gerenciamento que 

possam ser utilizados em todos os projetos. Em geral, acaba-se mesclando a 

metodologia de gerenciamento com outras metodologias como qualidade total, 

gerenciamento de riscos, gerência de mudanças e engenharia concorrente. Assim, 

existem diversas metodologias, mas as características das boas metodologias 

são: ter um nível recomendado de detalhes, usar modelos, possuir técnicas de 

planejamento e controle de custos, possuir relatórios padrão, flexibilidade para 
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aplicação em qualquer projeto, flexibilidade para melhoria rápida, de fácil 

entendimento e aceitação em toda organização,  possuir um ciclo de vida padrão, 

serem baseadas em recomendações ao invés de normas e ter a ética como base 

(Kerzner, 2003).      

 O PMI (2000) define nove áreas de conhecimento para o gerenciamento de 

projetos, que são compostas por processos que estão divididos em grupos: 

iniciação, planejamento, execução, controle e fechamento. Cada processo possui  

entradas, ferramentas, técnicas e saídas.  

 A tabela 1.3 mostra todas áreas de conhecimento, que serão detalhadas a 

seguir, e seus respectivos processos agrupados  pela fase do projeto. 

 
 
 
 
1.9.1 - Gerenciamento da integração 

 Esta área de conhecimento inclui processos necessários para garantir a 

coordenação entre os vários elementos do projeto. Basicamente, esta área de 

conhecimento possui três processos: desenvolvimento do plano, execução do 

plano e controle integrado de mudanças.  O primeiro cuida da integração e 

coordenação de todos planos do projeto, para a criação de um documento 

consistente e coerente. O segundo se encarrega da execução de todas atividades 

do plano. O último coordena todas as mudanças necessárias no projeto.  Estes 

processos acabam se integrando não só entre eles, mas também com outros 

processos de outras áreas de conhecimento. 
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Tabela 1.3 - Áreas de conhecimento e seus respectivos processos 
agrupados pela fase do projeto 
Área de 
conhecimento 

Iniciação Planejamento Execução Controle Fechamento 

Gerenciamento 
da integração 

 - Desenvolvimento do 
plano do projeto 

- Execução do 
plano do projeto 

- Controle da 
mudança 
integrada 

 

Gerenciamento 
do escopo 

- Iniciação - Planejamento de 
escopo 
- Definição do escopo 

 - Verificação do 
escopo 
- Controle de 
mudanças de 
escopo   

 

Gerenciamento 
do tempo 

 - Definição das 
atividades 
- Sequenciamento 
das atividades 
- Estimativa da 
duração das 
atividades 
- Desenvolvimento do 
plano 

 - Controle do 
plano 

 

Gerenciamento 
dos custos 

 - Planejamento dos 
recursos 
- Estimativa de custos 
- Confecção do 
orçamento 

 - Controle de 
custos 

 

Gerenciamento 
da qualidade 

 - Planejamento da 
qualidade 

- Garantia da 
qualidade 

- Controle da 
qualidade 

 

Gerenciamento 
dos recursos 
humanos 

 - Planejamento 
organizacional 

- 
Desenvolvimento 
do time de 
projeto 

  

Gerenciamento 
da 
comunicação 

 - Planejamento da 
comunicação 

- Distribuição da 
informação 

- Comunicação 
do progresso 

- Fechamento 
administrativo 

Gerenciamento 
de riscos 

 - Planejamento do 
gerenciamento de 
riscos 
- Identificação dos 
riscos 
- Analise qualitativa 
dos riscos 
- Analise quantitativa 
dos riscos 
- Plano de resposta 
aos riscos  

 - Monitoração e 
controle dos 
riscos 

 

Gerenciamento 
de aquisiçoes 

 - Planejamento das 
compras 
- Planejamento de 
fornecedores 

- Gerenciamento 
de propostas 
- Seleção de 
fornecedores 
- Contratos 

 - Encerramento 
de contratos 

Fonte: PMI (2000), p.38 
 
 
 
 
 
 
 
 O patrocinador do projeto (sponsor) é, talvez a figura mais importante 

depois do gerente, em qualquer projeto. Normalmente trata-se de um executivo 

sênior que provê apoio financeiro e político ao projeto e ajuda nas seguintes 
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tarefas: definição de objetivos, definição de prioridades, definição da estrutura 

organizacional do projeto, definição de políticas e procedimentos, definição do 

plano macro do projeto, alocação dos recursos chave, monitoração do progresso e 

resolução de conflitos. Existe o risco de ter um patrocinador que favoreça sua área 

funcional em detrimento das outras. Para evitar isto, algumas organizações têm 

criado, mais recentemente, comitês diretivos compostos pela média gerência das 

diversas áreas afetadas pelo projeto, com o mesmo papel do patrocinador. A 

grande limitação dos comitês diretivos é conseguir-se resposta rápida para 

questões relativas ao projeto, assim o ideal é que um dos membros do comitê 

também seja o patrocinador do projeto. O papel do patrocinador ou do comitê 

diretivo cresce em importância quando o projeto implica em mudanças 

significativas na organização, pois, certamente, os conflitos serão complexos. Um 

executivo sênior, bem conectado na organização, pode ajudar a resolver mais 

facilmente   (Kerzner, 2003). 

 O plano do projeto é um documento criado pelo gerente do projeto com a 

colaboração da equipe e de alguns interessados no projeto. Trata-se do principal 

documento de suporte ao gerenciamento do projeto (Baumote in Dinsmore, 2003).  

 Royce (1998) recomenda a utilização de sete fluxogramas de processos, 

para se gerenciar a integração de projetos de software: gerenciamento (controle 

de todos processos), ambiente (automatização do processo), requisitos (analise 

do problema e definição dos requisitos), desenho (modelo da solução e desenho 

arquitetural), implementação (programação dos componentes e criação dos 

artefatos de implementação), qualidade (abordagem da qualidade) e 

implementação (entrega do software ao usuário).      
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1.9.2 - Gerenciamento do escopo 

 A área de conhecimento do gerenciamento do escopo inclui processos para 

garantir que o projeto tenha todo e somente o trabalho necessário para a 

execução e finalização do projeto. Basicamente os processos controlam o  que 

está e o que não está no escopo.  Possui os processos: iniciação, planejamento 

de escopo, definição do escopo, verificação do escopo e controle de mudanças do 

escopo.   O primeiro é o processo formal de autorização para o início do projeto ou 

de uma fase. O segundo suporta o desenvolvimento de um documento formal do 

escopo, base para futuras decisões sobre o projeto. O terceiro divide o escopo em 

fases menores e mais facilmente gerenciáveis. O quarto formaliza a aceitação 

formal do escopo. O quinto e último processo controla todas as mudanças no 

escopo do projeto.      

 Uma técnica importante a ser citada é a estrutura analítica do trabalho 

WBS, que  consiste em um conjunto de componentes do projeto que organiza e 

define o escopo total do projeto – um trabalho não incluído no WBS é trabalho fora 

do escopo.  Normalmente apresentado de forma gráfica, onde cada caixa 

representa uma função importante do escopo. A figura 1.2 ilustra um exemplo de 

uma WBS. 

 O plano sumário do projeto (PC) é resultado do processo de iniciação e 

representa a autorização formal para o início do projeto ou da próxima fase do 

projeto.  
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 A declaração de trabalho (SOW), segundo o PMBok 2000, é uma descrição 

narrativa dos produtos ou serviços a serem fornecidos sob contrato. É também 

uma descrição entregue aos fornecedores,  para que eles possam determinar se 

serão capazes de fornecer o produto ou serviço.      

 O planejamento começa com os requisitos definidos e aceitos pelos 

principais usuários ou clientes, através do documento SOW, que é uma descrição 

do trabalho necessário para o projeto. Em seguida, deve ser feita a descrição 

analítica do projeto (WBS), que além de ser uma visão macro de todos as 

principais funções que deverão ser entregues pelo projeto, é também a divisão do 

projeto em elementos menores, mais facilmente gerenciáveis, independentes ou 
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Figura 1.2 – Exemplo de estrutura analitica de trabalho (WBS)  

Fonte: PMI (2000), p.59
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com o mínimo possível de interfaces, integráveis e mensuráveis em termos de 

progresso (Kerzner, 2003). 

  O gerenciamento de projetos é uma arte e uma ciência, que tenta controlar 

os recursos de uma organização em um projeto, dentro das restrições de tempo, 

custo e requisitos. Como os projetos são inéditos e únicos, é extremamente difícil 

manter um projeto dentro destas restrições e para que isto seja possível o gerente 

de projeto vai ter que realizar “trade-offs” (Kerzner, 2003).  Por exemplo, se novos 

requisitos  que não estavam previstos precisam agora ser incluídos no projeto, e 

supondo que tempo e prazo não possam mudar, alguns outros requisitos deixarão 

de ser executados.   Kerzner (2003) sugere uma metodologia para gerenciamento 

de “trade-offs” com os seguintes passos: reconhecimento e entendimento das 

mudanças requeridas, revisão dos objetivos do projeto, analisar o ambiente e 

status do projeto, identificação do curso de ação alternativo, análise e seleção da 

melhor alternativa e revisão no plano de projeto.  

 

1.9.3 - Gerenciamento de tempo 

 Esta área de conhecimento possui processos para garantir a entrega do 

projeto no tempo definido e acordado com os interessados no projeto 

(stakeholders). Inclui os processos: definição de atividades, sequenciamento de 

atividades, estimativa de duração das atividades, desenvolvimento do plano 

detalhado e controle do plano detalhado. O primeiro identifica as atividades 

especifícas que devem ser executadas para produzir as diversas entregas do 

projeto. O segundo identifica e documenta as dependências e interações entre as 

atividades. O terceiro estima o esforço de trabalho para execução das atividades. 
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O quarto analisa a seqüência e duração das atividades e os recursos para criar o 

plano de projeto detalhado. O quinto e último controla as mudanças no plano 

detalhado.  

 Algumas técnicas que merecem destaque nesta área de conhecimento: o 

método de diagramação das dependências (PDM), um método de diagramação de 

um projeto em uma rede de atividades com retângulos representando atividades 

ligadas por setas que mostram as dependências;  o método de diagramação em 

setas (ADM), um método de diagramação de um projeto utilizando-se de setas 

que representam atividades e que se conectam a nós que representam suas 

dependências; a análise do caminho crítico (CPM) que identifica atividades chaves 

que, se atrasadas, podem afetar o projeto como um todo, redes PERT  com 

objetivos similares ao CPM,  compressão de duração (crashing e fast tracking) e  

simulação. 

 Quando se aborda o gerenciamento de tempo, temos sempre que levar em 

conta os “ladrões do tempo”, tais como: trabalho incompleto ou mal feito, 

chamadas telefônicas e emails, indefinições, mudanças, atrasos, falhas em 

delegações, informação incompleta, administração do dia a dia, muitos níveis de 

revisão, relacionamento informal, procrastinação, excesso de reuniões, falta de 

conhecimento apropriado, ausência da autoridade apropriada para o gerente de 

projetos, excesso de trabalho, excesso de viagens, ausência de ferramentas 

adequadas de gerenciamento de tempo, política, conflitos, burocracia, 

fornecedores não confiáveis, ausência de planejamento longo prazo, excesso de 

projetos, desejo de atingir a perfeição, pressão constante e stress, interrupções 

constantes e ausência de mão-de-obra qualificada e disciplinada.  Para minimizar-



 31

se o impacto negativo dos “ladrões”, deve-se colocar em prática algumas atitudes: 

delegar, seguir sempre o plano, tomar decisões rapidamente, aprender a dizer 

“não”, fazer o mais difícil primeiro, evitar comunicação inútil, recusar-se a fazer 

atividades sem importância, olhar sempre à frente, diminuir ao máximo as viagens, 

planejar as reuniões, vencer a procrastinação e gerenciar pela exceção (agir sobre 

aquilo que está fora do planejado ou da normalidade) (Kerzner, 2003).      

 Um dos principais objetivos desta área de conhecimento é definir 

completamente todas atividades que serão executadas no projeto, 

preferencialmente com o desenvolvimento de um plano de atividades, deixando 

claro cada atividade, o responsável e a duração para todos os participantes do 

projeto (Kezrner, 2003).  

 Royce (1998) define os seguintes passos para a confecção de planos para 

projetos de software: o gerente do projeto desenvolve as linhas gerais do projeto, 

uma macro estimativa  é realizada utilizando-se alguma ferramenta de modelagem 

de estimativas, o plano geral é subdividido em partições de estimativa de esforço 

na chamada estrutura analítica do projeto (WBS), e estima-se as datas chaves das 

principais funções, neste ponto os gerentes dos subprojetos decompõem o projeto 

em tarefas e definem todos os detalhes necessários com recursos, datas e 

restrições.        

   

1.9.4 - Gerenciamento dos custos 

  Esta área de conhecimento possui processos para garantir que o projeto 

seja completado dentro do orçamento aprovado. Inclui os quatro processos 

seguintes: planejamento de recursos, estimativa de custos, orçamento e controle 
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de custos.  O primeiro determina quais recursos (pessoas, equipamento, 

materiais) e em quais quantidades devem ser aplicadas para execução das 

atividades do projeto. O segundo suporta o desenvolvimento de uma estimativa de 

custos para os recursos do projeto. O terceiro desenvolve um orçamento completo 

para todos recursos. O quarto controla as mudanças no orçamento. 

 O desempenho dos custos do projeto deve ser monitorado e medido 

regularmente para identificar as variações do plano. Na medida em que são 

identificados desvios significativos (aqueles que colocam em risco os objetivos do 

projeto), realizam-se ajustes ao plano através da repetição dos processos de 

planejamento que sejam adequados àquele caso (Dinsmore, 2003). 

 Nesta área de conhecimento utiliza-se uma série de ferramentas, conceitos 

e metodologias da área financeira para se avaliar e controlar o projeto, tais como:  

relação custo/beneficio, valor presente, taxa interna de retorno, custo fixos, 

variáveis, diretos e indiretos, cálculo do retorno (payback),  custo de oportunidade, 

custos incorridos (sunk cost) e depreciação.       

 Uma das ferramentas mais utilizadas por gerentes de projetos experientes é 

o valor agregado (EV), que é o valor estimado do trabalho realmente realizado no 

projeto. Através do uso de fórmula em conjunto com o valor agregado, consegue-

se estimar desvios de tempo e orçamento no projeto.   

 Os projetos variam de tamanho, e assim, também o tipo de informação para 

produzir estimativas de custos. As estimativas também variam com relação à 

precisão e a fase em que estão sendo produzidas. A primeira estimativa é uma 

análise de ordem de magnitude e tem um taxa de precisão de mais ou menos 

35%. Neste caso se utiliza experiência passada, escalas de fatores e curvas 
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paramétricas. A próxima estimativa é a por aproximação, que é feita sem todos os 

detalhes e tem uma taxa de precisão de mais ou menos 15%. A última e definitiva 

estimativa é feita com base em dados detalhados, propostas de fornecedores, 

especificações e preços por unidade, e tem uma taxa de precisão de mais ou 

menos 5% (Kerzner, 2003).  

 O controle dos custos dos projetos é  importante independentemente do 

tamanho da organização. É claro que o impacto de um fracasso em um projeto em 

uma organização pequena, que tem poucos projetos, é maior do que em uma 

grande organização, que tem diversos projetos simultâneos e que pode distribuir o 

prejuízo entre estes projetos (Kerzner, 2003).  

 Controlar custos não significa apenas monitorar os custos e registrá-los, 

mas sim analisá-los e agir antes que seja tarde. Isto implica em aplicar práticas de 

gerenciamento de custos como: estimativas de custos, contabilidade de custos, 

projeção de fluxo de caixa, custo da mão de obra direta e cálculo dos custos 

indiretos (Kerzner, 2003).   

  

 1.9.5 - Gerenciamento da qualidade 

 Esta área de conhecimento engloba processos necessários para garantir 

que o projeto alcançará os requisitos propostos, através de atividades de 

gerenciamento da política de qualidade, objetivos e responsabilidades. Os 

processos são: planejamento da qualidade, garantia da qualidade e controle da 

qualidade. O primeiro identifica os padrões de qualidade que são relevantes ao 

projeto e determina como satisfazê-los. O segundo suporta avaliações periódicas 

da performance do projeto para garantir a satisfação dos padrões relevantes de 
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qualidade. O terceiro e último suporta a monitoração dos resultados específicos do 

projeto para determinar o cumprimento de padrões relevantes de qualidade e 

identifica formas de eliminação de não cumprimentos. Esta área de conhecimento 

está baseada nos diversos padrões de qualidade mundialmente aceitos como ISO 

9000 e 10000 bem como nos diversos sistemas e processos de qualidade criados 

por Demin, Juran e Crosby.  Como técnicas a serem destacadas, temos o 

diagrama de causa e efeito, benchmarking, diagrama de Pareto,  auditorias de 

qualidade, melhoria continua, distribuição normal e desvio padrão ou sigma .    

 Alguns gráficos de controle de qualidade podem ser utilizados para o 

controle da qualidade, tais como: controle estatístico de processos (CEP), limites 

de controle superior e inferior, média, limites de especificação superior e inferior, 

causas especiais, causas aleatórias e regra dos sete. (Dinsmore, 2003).         

 Royce (1998) sugere reuniões de revisão de qualidade em projetos de 

desenvolvimento de software, em quatro fases distintas: revisão dos objetivos do 

projeto, ao final da fase de concepção, revisão da arquitetura, ao final da fase de 

elaboração, revisão da capacidade operacional, ao final da fase de construção e 

revisão da implementação do software, ao final da fase de transição.     

 

1.9.6 - Gerenciamento dos recursos humanos 

 Esta área de conhecimento inclui processos para fazer o uso mais efetivo 

possível das pessoas envolvidas no projeto, ou seja, todos interessados no projeto 

(stakeholders)  tais como patrocinadores, clientes, sócios e indivíduos 

participantes. Inclui os processos: planejamento organizacional, contratação de 

pessoal, e desenvolvimento do time de projeto.  O primeiro identifica, documenta e 
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define papéis, responsabilidades e definições de subordinação para os indivíduos 

no projeto. O segundo trata do recrutamento das pessoas que irão trabalhar no 

projeto. O terceiro e último cuida do desenvolvimento das competências 

individuais e do grupo  para melhorar a performance do projeto.  Nesta área de 

conhecimento, uma série de disciplinas interage tais como: práticas de recursos 

humanos, teoria organizacional, negociação e  sistemas de reconhecimento.     

 Dinsmore (2003) afirma que esta área é complexa e subjetiva e não é tarefa 

que se possa aprender em um simples treinamento, mas que exige constante 

pesquisa, vivência e bom senso.    

 Na formação de um novo time, a ansiedade está sempre presente, devido 

às inúmeras dúvidas e incertezas de cada indivíduo: qual é o estilo gerencial do 

gerente do projeto? O projeto vai ajudar minha carreira? Se o projeto não der certo 

tenho para onde voltar? Kerzner (2003) sugere algumas ações que podem 

minimizar estas incertezas: comunicar claramente os objetivos do projeto, quem 

estará envolvido e porque, a importância do projeto para a organização, por que o 

time foi selecionado e  quais os papéis de cada individuo, quais recompensas 

serão alcançadas caso o projeto tenha sucesso, quais problemas, desafios e 

restrições o grupo deve encontrar, quais as regras que o grupo deve seguir, quais 

sugestões o grupo pode dar e, finalmente, porque o conceito de time é tão 

importante para o projeto.   

 Em um projeto existem diversas barreiras ao desenvolvimento do time: 

interesses, visões e prioridades diferentes, conflitos de papéis, objetivos do projeto 

não muito claros para todos, ambiente dinâmico, competição entre membros, 

organização não muito clara, critérios utilizados no processo de seleção dos 
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membros, credibilidade do gerente do projeto, ausência de comprometimento de 

todos membros, problemas de comunicação e  ausência de suporte da gerencia 

sênior (Kerzner, 2003). Desta forma, é muito importante a identificação destas 

barreiras no início e ao longo do projeto e que sejam criados planos  de ação para 

se endereçar estes aspectos, evitando o impacto negativo no projeto.  O 

desenvolvimento de time é de suma importância no início de qualquer projeto, não 

se restringindo a esta fase, portanto o gerente do projeto deve monitorar o clima 

do time durante todo o projeto e agir quando necessário para restabelecer o 

equilíbrio.  

 Um dos aspectos mais importantes a ser administrado em um projeto são 

os conflitos, que podem surgir de diversas fontes: alocação de recursos, 

investimentos, custos, opiniões técnicas, prioridades, procedimentos 

administrativos, choques de personalidades, responsabilidades e prazos. Os 

conflitos variam de intensidade e em alguns momentos podem ser positivos se 

gerenciados apropriadamente. Um gerente de projeto efetivo no gerenciamento de 

projetos: conhece a organização em que está atuando, ouve atentamente, tentar 

aclarar a situação de conflito, entende os sentimentos dos outros, sugere formas 

de resolver os conflitos e facilita o processo de comunicação (Kerzner, 2003). 

 As avaliações de performance dos profissionais do projeto, geralmente, são 

bastante complexas, já que estes profissionais foram alocados por gerentes 

funcionais por um tempo limitado e, em geral, com volta planejada para a área 

funcional. Muitos projetos acabam não dando certo pela inexistência de um 

sistema efetivo de avaliação de performance.  Existem algumas opções que 

acabam sendo utilizadas: o gerente do projeto faz sua avaliação e entrega-a ao 
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gerente funcional, que a levará em conta quando da avaliação anual; o gerente 

funcional faz a avaliação conversando com o gerente do projeto; o gerente 

funcional faz a avaliação, mas não leva em conta a opinião do gerente do projeto 

(Kerzner, 2003).       

 Royce (1998) destaca que os fatores motivacionais de profissionais de 

projetos de software e de negócios são diferentes. Pessoas de negócios são 

motivadas por retorno de investimento, novos negócios, diversificação de 

mercados e lucratividade. Profissionais de projetos são motivados por custo, 

planos e qualidade dos produtos dos projetos. Ambas as categorias de 

profissionais também são motivadas por fatores tais como crescimentos na 

carreira, satisfação no trabalho e oportunidades de fazer a diferença. Assim, estas 

diferenças e aspectos comuns da motivação dos profissionais devem estar 

sempre presentes na mente dos  gestores e interessados no projeto 

(stakeholders) quando abordarem o fator humano nos projetos. Outro destaque 

importante é que a ênfase no tipo de profissional necessário no projeto varia de 

acordo com o ciclo de vida do projeto. No início, a ênfase está no planejamento e 

em profissionais com esta habilidade, em seguida na fase de arquitetura, 

profissionais com habilidades de arquitetura tecnológica serão mais requisitados. 

Na fase de construção do software, profissionais com habilidade de 

desenvolvimento serão os mais importantes e, ao final, na fase de testes, os 

profissionais com estas habilidades serão mais utilizados. Dessa forma, o 

planejamento humano do projeto deve levar estes ciclos em conta, já que a 

quantidade e as habilidades necessárias de profissionais vão variar ao longo do 

projeto. 
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 Watts (1997) destaca que a gerência de pessoas em projetos técnico, além 

de se focar  em  liderança, ética, profissionalismo e respeito, deve também, e 

principalmente, enfatizar áreas como carreira, competência técnica,  disciplina, 

talento, inovação, integração, reconhecimento e  processo de mudança. A área de 

integração talvez seja a mais importante em projetos, pois, em geral, eles são 

conduzidos por equipes. O objetivo da integração é coordenar as diversas partes 

do projeto em um resultado final efetivo.    

 

 

1.9.7 - Gerenciamento da comunicação 

 Esta área de conhecimento inclui os processos necessários para garantir, 

no tempo correto e de forma apropriada, a geração, coleção, disseminação, 

armazenamento e publicação das informações sobre o projeto. É também 

responsável pelas interligações entre pessoas, idéias e informações necessárias 

para o sucesso do projeto. Inclui os seguintes processos: planejamento da 

comunicação, distribuição das informações, relatórios de progresso e fechamento 

administrativo. O primeiro determina as necessidades de informações a serem 

comunicadas para os interessados no projeto (stakeholders). O segundo torna as 

informações definidas no primeiro processo disponível. O terceiro coleta  e 

dissemina informações sobre a performance do projeto, como relatório de status, 

medições de progresso e previsões. O quarto e último gera, acumula e distribui as 

informações necessárias para formalizar o final de uma fase ou projeto.    

Destacam-se como métodos e ferramentas: análise dos interessados no projeto 
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(stakeholders), habilidades de comunicação, sistemas de disseminação de 

informação como bancos de dados e   análise de EV. 

 A comunicação efetiva no projeto, garante que a informação certa seja 

dirigida à pessoa certa, na hora certa e de forma efetiva do ponto de vista do 

custo. A comunicação apropriada é vital para o sucesso do projeto. Uma série de 

barreiras dificulta a comunicação como: percepções, personalidades, interesses 

diversos, atitudes, emoções  e preconceitos.  Uma série de atitudes e medidas 

deve ser posta em ação pelo gerente do projeto para minimizar as barreiras e 

alcançar os objetivos da comunicação: planejar o tipo de comunicação e 

mensagem a ser passada, determinar o meio a ser utilizado, apelar aos interesses 

dos indivíduos em questão, repetir as mensagens para se assegurar de que a 

mensagem foi entendida, criar repetidores da comunicação,  obter “feedback” de 

diversas formas, estabelecer diversos canais de comunicação, usar a 

comunicação face a face sempre que possível, definir o quão sensível o receptor 

está para as mensagens a serem enviadas, estar sensível aos sinais não verbais, 

comunicar no momento correto, reforçar as palavras  com ações e usar linguagem 

simples (Kerzner, 2003).    Uma das ações de maior efetividade no processo de 

comunicação são as revisões periódicas do projeto com os componentes do time, 

bem como revisões com a alta gerência e com os clientes.   

 A comunicação em projetos pode, freqüentemente, apresentar gargalos que 

devem ser  identificados e eliminados. Um exemplo é quando são estabelecidas 

normas de comunicação muito rígidas e formais, que impedem que a 

comunicação flua. Existem também as armadilhas da comunicação. Por exemplo, 

o excesso de relatórios e memorandos, reuniões ou apresentações criadas em 
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geral com o intuito de melhorar a comunicação acabam poluindo os canais e 

desinteressando a maioria dos componentes do time, clientes e alta gerência.   

 

1.9.8 - Gerenciamento dos riscos 

 De acordo com Dinsmore (2003) um risco é qualquer evento ou condição 

em potencial que, ao ser concretizado, pode afetar negativamente ou 

positivamente um ou diversos objetivos do projeto. Riscos são inerentes a 

projetos, independentemente de sua complexidade, assim as considerações a 

respeito de seus impactos específicos e como gerenciá-los devem fazer parte do 

esforço inicial de planejamento.   

 O gerenciamento de riscos é a área de conhecimento que compreende os 

processos de identificação, análise e resposta aos riscos do projeto. Estes 

processos maximizam a probabilidade e conseqüências de eventos positivos e 

minimizam a probabilidade e conseqüências de eventos adversos aos projetos. 

Inclui os processos: planejamento do gerenciamento de riscos, identificação dos 

riscos, análise qualitativa dos riscos, análise quantitativa dos riscos, planejamento 

de respostas aos riscos e controle e monitoração dos riscos.  O primeiro suporta 

as decisões quanto à abordagem e ao planejamento das atividades em relação 

aos riscos. O segundo determina e documenta os riscos que podem afetar o 

projeto. O terceiro suporta análises qualitativas dos riscos e priorização de seus 

efeitos sobre o projeto. O quarto mede a probabilidade e as conseqüências dos 

riscos e suporta estimativas das implicações para os objetivos do projeto. O quinto 

suporta o desenvolvimento de procedimentos e técnicas para aumentar as 

oportunidades e diminuir as ameaças com relação ao projeto. O quinto e último 
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monitora os riscos, identifica novos riscos, executa os planos de redução de riscos 

e avalia os efeitos destas ações durante todo o ciclo de vida do projeto. Como 

técnicas e métodos podem ser destacados: técnicas de obtenção de informações, 

análises de risco e impacto, análises de sensibilidade, árvores de decisão e 

simulação.  

 No início do projeto, as incertezas são maiores e estas vão diminuindo à 

medida que seu desenvolvimento avança, porém o impacto dos riscos,  ao 

contrário, aumenta à medida em que o tempo passa  e se caminha para as fases 

finais do projeto (Dinsmore, 2003). 

 Existem diversas categorias de riscos tais como: riscos técnicos, de 

qualidade, ou de desempenho, riscos de gerência de projeto, riscos 

organizacionais e riscos externos (Dinsmore, 2003).  

 Um dos itens de maior risco em qualquer projeto na atualidade é a 

tecnologia envolvida, por ser muito difícil o acesso a previsões tecnológicas. 

Projetos longos que envolvam tecnologia acabam tendo riscos bastante elevados. 

Conseguimos ver previsões para vários elementos da economia como taxas de 

juros, inflação, taxas de crescimento, mas o acesso a previsões tecnológicas é 

bastante difícil (Kerzner, 2003).    

 Uma série de conceitos, metodologia e processos pode ser utilizada nesta 

área de conhecimento: teoria da decisão, teoria da utilidade, tolerância ao risco, 

técnica Delphi, valor monetário esperado, árvore de decisão, análise qualitativa e 

quantitativas de riscos, estratégias de resposta ao risco, contingências e análise 

de alternativas.         
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1.9.9 - Gerenciamento das aquisições 

 Esta área inclui os processos necessários para aquisição de produtos e 

serviços para a execução do projeto. Os processos são: planejamento das 

compras, planejamento de fornecedores, obtenção de propostas, seleção de 

fornecedores, administração de contratos e fechamento de contratos. O primeiro 

determina o que deve ser comprado e quando. O segundo documenta os 

requisitos dos produtos e serviços e identifica potenciais fornecedores. O terceiro 

obtém as propostas. O quarto escolhe os fornecedores. O quinto gerencia o 

relacionamento com os fornecedores. O sexto e último cuida do fechamento dos 

contratos. 

 Técnicas, metodologias ou processos utilizados nesta área de 

conhecimento: decisão de comprar fora ou produzir (make or buy), definição do 

produto (SOW), definição da estrutura da contratação, seleção do tipo de 

propostas, seleção do tipo de contrato, acompanhamento de contratos e auditoria 

de aquisições e contratos.  

 

1.10 - Ética e responsabilidade profissional em gerenciamento de projetos 

 O PMI (2000) também inclui um capítulo sobre ética e responsabilidade 

profissional em gerenciamento de projetos, portanto faz parte do exame para 

certificação e é essencial para o exercício da profissão de gerente de projetos.     

 Ética é parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais 

de conduta humana. Esses princípios deverão ser observados no exercício de 

uma profissão. Em geral fazer a coisa certa é facilmente compreensível para a 



 43

maioria das pessoas, no entanto, existem situações de impacto mais amplas, em 

que a atitude correta não é tão óbvia.  
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Capítulo 2 

Cultura Organizacional e a tipologia cultural de Quinn  

 

2.1 – Cultura 

 Não existe um consenso entre os teóricos e autores sobre o conceito de 

cultura e que  como conceito antropológico e sociológico comporta diversas 

definições. Motta (1997) define algumas visões de cultura:  

• forma pela qual uma comunidade satisfaz suas necessidades materiais e 

psico-sociais;   

• forma pela qual uma comunidade define seu perfil em função da 

necessidade de adaptação ao meio ambiente; 

• parte do inconsciente humano, com todas a configurações culturais 

previamente inscritas no inconsciente, diversas combinações podem ser 

ativadas dependendo de condições internas e externas à comunidade e 

• formas diferentes  de cognição que caracterizam diferentes comunidades, 

ou seja, diversas maneiras de pesquisar, perceber e compreender a 

realidade em face de determinadas circunstâncias. O estudo destas formas, 

de suas origens, transformações e do simbolismo que assumem, é o estudo 

da cultura.    

 

2.2 – Cultura organizacional 

 A cultura como conceito tem uma longa história. Já foi usado por 

antropólogos para se referir a costumes e rituais de antigas sociedades e, nas 
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últimas décadas, tem sido usado por pesquisadores organizacionais para indicar o 

clima e as práticas que organizações desenvolveram  para lidar com as pessoas, 

ou para se referir aos valores e credos  nestas organizações (Schein, 1992).   

 Freqüentemente, enfrenta-se situações curiosas em nossas organizações, 

na maioria das vezes, inexplicáveis e de difícil justificativa. Ao tentar mudar o 

comportamento das pessoas, encontra-se resistências que passam do razoável. 

Observa-se departamentos e setores de uma organização mais interessados em 

brigar entre si do que fazer o que tem de ser feito. Problemas de comunicação e 

desentendimentos são vistos entre membros de um mesmo grupo, que não 

deveriam ocorrer entre pessoas razoáveis. Para fazer uma organização mais 

efetiva para enfrentar desafios novos, podem-se encontrar certos indivíduos ou 

grupos que continuam a agir de forma obviamente ineficaz. Quando tenta-se 

envolver grupos diferentes para a realização de certas tarefas, percebe-se que 

eles não se comunicam apropriadamente e que o nível de conflito é 

impressionantemente alto.  

 Percebe-se como as organizações são diferentes em suas abordagens ou 

estratégias, muitas vezes atuando em mesmos mercados ou áreas geográficas. 

As diferenças foram causadas pelas diferentes culturas que foram criaram ao 

longo do tempo. 

 Schein (1992) propõe o estudo das culturas organizacionais para o melhor 

entendimento destes conflitos e diferenças entre indivíduos, grupos e 

organizações a que estamos expostos todos os dias. Isto pode  ajudar a entender 

melhor  organizações e também por que é tão difícil mudá-las.  Um conhecimento 

mais profundo dos aspectos culturais em grupos e organizações é necessário não 
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somente para entendê-los, mas também para identificar as prioridades do líder e 

da liderança, pois a liderança cria,  gerencia e também pode destruir a cultura. 

Para distinguir liderança de gerência ou administração, pode-se dizer que a 

liderança é capaz de criar e entender a cultura, enquanto a gerência apenas 

convive com ela. 

 Schein (1992) cita os seguintes agrupamentos de conceitos e palavras 

ligados à cultura, que enfatizam que certas conceitos em grupos são 

compartilhados ou comuns:   

a- Comportamentos observados quando as pessoas interagem; 

b- Normas do grupo; 

c- Valores; 

d- Filosofia formal; 

e- Regras do jogo; 

f- Clima; 

g- Habilidades; 

h- Hábitos de pensamento, modelos mentais e paradigmas lingüísticos; 

i- Significados compartilhados; 

j- Raízes metafóricas ou símbolos integrativos.  

 Todos estes conceitos estão relacionados à cultura, refletem  a cultura, pois 

lidam com os diferentes aspectos de coisas que os membros do grupo 

compartilham, mas não podem ser chamados de cultura do grupo.    

Santos (2000) descreve que diversas áreas do conhecimento científico têm 

contribuído para o estudo da cultura organizacional. Mas, apesar disto, a cultura 

organizacional ainda é uma área que apresenta muitas controvérsias entre os 



 47

teóricos. Os debates são causados pelo diferente emprego do seu  conceito, já 

que não existe consenso quanto a seus limites.   

 Assim, ao longo dos anos, diversas definições de cultura organizacional 

foram feitas por diversos autores, citado por Santos (2000):  

“...o conceito de cultura que eu tenho em mente são símbolos, linguagem, ideologia, 

crença,  rituais e mitos”.  (Pettigrew, 1979; p.574) 

“...padrão de crenças e expectativas compartilhadas pelos membros da organização. 

Essas crenças e  expectativas produzem normas que poderosamente moldam o 

comportamento dos indivíduos e  grupos na organização”.(Schwartz e Davis; p.33) 

“...cultura é o conjunto de convicções importantes (freqüentemente não declaradas) que os 

membros  de uma comunidade compartilham em comum”. (Sathe, 1985; p.6) 

“... cultura organizacional consiste em um conjunto de símbolos, cerimônias e mitos que 

comunicam  os valores e crenças subjacentes da organização aos seus empregados. 

Estes rituais concretizam  aquilo que, do contrário, seriam idéias esparsas e 

abstratas, dando-lhes vida de modo a que tenham  significado e impacto para um novo 

empregado”. (Ouchi, 1981; p.35) 

“...valores, heróis, ritos, rituais e comunicações. Uma cultura forte é um sistema de regras 

informais  que indicam como as pessoas têm que se comportar na maior parte do 

tempo”. (Deal e Kennedy,  1982; p. 15)       

“...o padrão de crenças e valores compartilhados que dá aos membros de uma instituição o 

seu  significado e os provê com regras para se comportarem em suas organizações... 

cada organização  terá suas próprias palavras ou frases para descrever o que ela 

define por cultura. Alguma dessas são:  existência, conteúdo, caráter, identidade, ideologia, 

maneira, padrões, filosofia, propósito, raízes,  espírito, estilo, visão e modo. Para a 

maioria dos gerentes, estes termos têm o mesmo significado”.  (Davis, 1984; p.1)  
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 “...a cultura manifesta-se no conjunto de pressupostos, crença e valores compartilhados 

que são  aceitos pelos membros de um grupo ocupacional”. (Geertz, 1973; Louis, 

1980; Van Maanen e  Barley, 1984. In Jones; p.1) 

“... cultura inclui crenças, entre outras coisas, a respeito dos objetivos organizacionais, 

critérios de  desempenho, distribuição de autoridade, legitimidade das bases de poder, 

orientação para tomadas de  decisões, estilo de liderança e motivação”. (Quinn e 

McGrath, 1984; p.51) 

“... em geral, estórias são instrumentos poderosos para transmitir a cultura porque elas são 

como  mapas que ajudam as pessoas a saberem como as coisas são feitas num grupo 

em particular. Pessoas  querem saber como se ajustar e evitar maiores erros numa cultura 

nova”. (Wilkins, 1984; p.43) 

“... um sistema de valores e crenças compartilhados que modelam o estilo de 

administração de uma  empresa e o comportamento cotidiano de seus empregados”. 

(Ernst, 1985; p.50) 

 “... cultura organizacional é tipicamente definida como um complexo conjunto de valores, 

crenças,  pressupostos e símbolos que definem a maneira pela qual a firma conduz 

o seu negócio. Neste  sentido, a cultura tem efeitos que permeiam a organização porque 

não somente define quem são seus  empregados, clientes, fornecedores e concorrentes 

relevantes, mas também define como a empresa  interferirá com estes elementos 

chaves”. (Barney, 1986; p.657) 

“... cultura organizacional não é exatamente outra peça do quebra-cabeça, mas é o próprio 

quebra- cabeça. Do nosso ponto de vista, cultura não é alguma coisa que a organização 

tem; a cultura é algo  que a organização é.”(Pacanowsky e O’Donnell – Trujillo, 1983; 

p.126)    

“... a estrutura conceitual para a cultura da organização é baseada: 1) no sistema sócio-

estrutural,  composto do funcionamento de estruturas formais, estratégicas, políticas e 

processos administrativos;  2) no sistema cultural, que envolve os mitos da 

organização, valores e ideologia; 3) nos membros  individuais com seus talentos 
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individuais, experiência e personalidade... Cultura organizacional  assim concebida é 

uma poderosa ferramenta para interpretar a vida e o comportamento  organizacional e 

para entender o processo de decomposição, adaptacao e mudanças radicais nas 

 organizações”. (Allaire e Firsirotu, 1984; p.213 a 216) 

“... conjunto de valores compartilhados, padrões de comportamento, símbolos, atitudes e 

regras  normativas de conduzir a empresa que, mais do que seus produtos ou serviços, 

diferenciam-na das  outras companhias. A singularidade cultural é uma característica 

primária e própria da organização,  um bem critico, que é alimentado no sistema de 

valores internos”. (Tunstall, 1985; p.44)     

“... no sentido organizacional, estas estórias, mitos ou legendas parecem muito 

importantes, pois eles  transmitem os valores compartilhados pela organização, ou, a sua 

cultura”. (Peters & Watermann,  1982; p.75)    

 “... cultura pode ser definida como as filosofias, ideologias, valores, pressupostos, 

crenças,  expectativas, atitudes e normas compartilhadas, que mantêm a 

comunidade junta. Todas estas  qualidades psicológicas inter-relacionadas revelam 

a concordância do grupo, implícita ou  explicitamente, no sentido de como abordar as 

decisões e os problemas”. (Kilmann, Saxton, Serpa,  1985; p.5)  

“...cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, 

descobriu ou  desenvolveu ao aprender como lidar com seus problemas de adaptação 

externa e de integração  interna, e que funcionam suficientemente  bem para serem 

considerados válidos a novos membros  como a forma correta de perceber, pensar 

e sentir, em relação a esses problemas”. (Schein, 1984; p.9)      

“... se pensarmos em cultura,  verificaremos que existem pelo menos três níveis 

interligados:  

1) artefatos e criações são as manifestações visíveis da cultura que incluem sua 

linguagem, arte,  arquitetura, tecnologia ... 



 50

2) valores e ideologias são as regras, princípios, normas, valores e ética que orientam 

tanto os fins de  uma dada sociedade (grupo) como os meios através do quais são 

alcançados... 

 3) pressupostos básicos e premissas são os valores da verdade e da realidade, a natureza 

da natureza  humana, a natureza das relações do homem, a natureza do tempo e a 

natureza do espaço”. (Schein,  1981; p.64 e 65)  

 

 Nota-se que estas definições evidenciam aspectos de ambigüidades e de 

imprecisão. De acordo com Santos (2000), a proposta de Schein (1981, 1984, 

1985) é a que parece mais útil, pois pode ser utilizada para agrupar as definições 

dos diversos autores.  

 Schein (1992) introduz o conceito de que a cultura organizacional pode ser 

analisada em diferentes níveis, em que o termo nível se refere ao grau em que o 

fenômeno cultural é visível ao observador. Uma das fontes da confusão com 

relação à definição do que é cultura vem do fato de não se diferenciar o nível em 

que ela se manifesta. E estes níveis variam desde manifestações tangíveis até 

premissas inconscientes, definidas aqui como a essência da cultura. No meio, 

estão os vários valores, normas e regras comportamentais compartilhados, 

usados como forma de exibição interna e externa da cultura. A figura 2.1 mostra 

os três níveis da cultura: artefatos, valores e crenças compartilhados e 

pressupostos básicos, segundo Schein 

 Agrupando-se as definições em três grupos, temos as do tipo I, ou seja, as  

que referem-se à cultura organizacional como artefato. Elas podem ser símbolos 

ou simplesmente sinais que revelam informações sobre crenças,  valores e 

pressupostos da organização.  



 51

 Exemplos de artefatos podem ser os recursos e mobílias utilizados nos 

escritórios, arquitetura, decoração, linguagem organizacional, metáforas, estórias, 

mitos, celebrações, os heróis, legendas, códigos de vestimenta, padrões de 

comportamento, como ritos, cerimônias, normas, rituais, etc. (Santos, 2000) 

 Schein (1992) define este grupo ou nível como o mais fácil de ser 

observado, mas o mais difícil de ser decifrado. O exemplo que o autor usa é o das 

pirâmides ou tumbas dos egípcios, que  construíram monumentos bastante 

visíveis, mas cujo significado não era assim tão visível. Ele  adiciona que é 

especialmente arriscado inferir a cultura de um grupo a partir dos artefatos, pois o 

observador pode acabar projetando seus sentimentos e reações.   

 O outro grupo,  tipo II, inclui as definições que se referem à cultura 

organizacional como um conjunto de valores e crenças compartilhados pelos 

seus membros. É o conceito que parece ser mais aceito pelos autores e que 

apresenta grande número de trabalhos publicados (Santos, 2000).   

 Schein (1992) afirma que quando um grupo é formado e enfrenta uma nova 

tarefa, a primeira solução proposta reflete os valores de alguns indivíduos sobre o 

que é certo e errado, o que deve ou não funcionar. Estes indivíduos que 

conseguem impor ao grupo   abordagens ao problema são identificados como 

líderes. Mas, neste ponto, o grupo ainda não tem valores e crenças 

compartilhadas.  Isto  só vai acontecer quando o grupo adotar uma abordagem 

comum a um problema. Com o tempo, na medida em que esta abordagem 

começa a ser utilizada com sucesso, os membros passam a acreditar e a 

compartilhar as mesmas crenças e valores, ou seja,  a abordagem passa pela 

validação social.      
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 O uso das palavras valores e crenças parece intercambiável, mas na 

verdade tem significados diferentes. Crença é aquilo que as pessoas acreditam 

ser verdadeiro ou não em suas mentes. Valor representa aquilo que é importante 

para as pessoas (Santos, 2000). 

 As definições do tipo III representam cultura organizacional como um 

pressuposto básico.   Neste caso, os valores, percepções, sentimentos e 

Artefatos

Valores e
Crenças

Compartilhados

Pressupostos
Básicos

Símbolos ou simplesmente 
sinais que revelam informações sobre 
crenças,  valores e pressupostos da organização 

Estratégias, objetivos e filosofias
(justificativas esposadas)

Valores, percepções, sentimentos e 
crenças que vão se repetindo e gerando
resultados positivos, passam a ser
cristalizados no nível do inconsciente, 
transformando-se em pressupostos básicos 

Figura 2.1 – Níveis da cultura de Schein

Fonte: Schein (1992), p.17
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crenças que vão se repetindo e gerando resultados positivos, passam a ser 

cristalizados ao nível do inconsciente, transformando-se em pressupostos básicos.  

 Schein (1992) define um pressuposto básico como uma teoria em uso, 

cujos conceitos não contrariamos ou confrontamos, e que são muito difíceis de 

serem mudados.  Para aprender algo novo, temos que reexaminar os nosso 

pressupostos básicos e, provavelmente, mudar algumas partes bem estáveis de 

nossa estrutura cognitiva. Este tipo de aprendizado é extremamente difícil pois 

exige o reexame de pressupostos básicos e  desestabiliza temporariamente nosso 

mundo, liberando grande quantidades de ansiedade. Assim, a maioria das 

pessoas, ao invés de tolerar esta ansiedade, prefere perceber os eventos como 

congruentes com seus pressupostos básicos,  mesmo que isto signifique distorcer, 

negar, projetar ou falsificar a realidade. Uma vez que estes pressupostos foram 

desenvolvidos, as pessoas vão se sentir confortáveis com aqueles que 

compartilham estes mesmos pressupostos e desconfortáveis em ambientes ou 

grupos com pressupostos diferentes. Reconhecer estes aspectos é muito 

importante para quem tem como missão ou objetivo mudar aspectos da cultura de 

um grupo.  

 Embora falte consenso entre os autores, nota-se que existem traços 

comuns e pontos de concordância entre eles:   

• a cultura é um poderoso instrumento de previsão do comportamento das 

organizações e seus membros; 

• é como a personalidade de cada organização e 

• funciona como um poderoso mecanismo de controle organizacional. 
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 Santos (2000) define cultura organizacional como: 

“... valores compartilhados pelos membros de uma organização, a qual funciona como um 

mecanismo de controle organizacional, informalmente aprovando ou proibindo 

comportamentos e que dá significado, direção e mobilização para os membros da 

organização”.    

 Os acadêmicos também identificam diferentes dimensões da cultura que 

ajudam na compreensão do conceito: 

a- força cultural (poder controlar o comportamento); 

b- congruência cultural (similaridade entre os elementos culturais); 

c- tipo cultural (atributos dominantes); 

d- continuidade cultural (consistência mantida ao longo do tempo); 

e- individualidade cultural (como a cultura é definida, entendida e 

transmitida aos seus membros). 

 Schein (1984) detalha três elementos em  sua definição de cultura 

organizacional: 

a- O problema da socialização: cultura é o que é passado para novas 

gerações ou novos membros do grupo. Assim estudando o que é 

ensinado aos novos membros, pode-se aprender os elementos mais 

superficiais da cultura. O coração da cultura não será revelado em 

regras comportamentais passadas a novos membros, mas somente 

àqueles membros que ganham status permanente.  Assim a questão é: 

pode a cultura ser aprendida no processo de socialização? Sim, se já 

houver valores compartilhados. Sabe-se que uma das mais importantes 

atividades de novos membros em grupo é decifrar as normas e 
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premissas que o grupo opera. Este  processo só será possível através 

do processo de recompensas e punições que os membros antigos 

imporão aos novos, um importante mecanismo de controle social.  

b- O problema do comportamento: quando lida-se com comportamentos 

condicionados não se pode afirmar se são manifestações culturais ou 

não, mas somente após analisar-se a essência da cultura.  

c- Pode uma grande organização ter uma cultura? A experiência do autor 

mostra que, quando uma organização é muito grande, as diferenças 

entre as subculturas são tão significativas  que não se é apropriado falar 

da cultura da IBM ou General Motors, por exemplo. Já que, com o 

tempo, subgrupos vão inevitavelmente criar subculturas que têm sua 

própria integridade e estarão em conflitos com outras subculturas. Ainda 

assim, estas subculturas possuem premissas comuns que acabam vindo 

à tona em situações de crise ou com o aparecimento de um inimigo 

comum.    

 A verdade é que líderes que não estão conscientes da cultura na qual estão 

inseridos acabarão sendo gerenciados por ela. O entendimento cultural é 

desejável para todos, mas é essencial para os líderes se eles realmente desejam 

liderar (Schein, 1992).  

 Ao enfocar a cultura, Schein (1984) define que a persistência de normas e 

valores de uma organização pode criar uma cultura total, única e forte, ou seja a 

força cultural, que pode ser definida em termos de homogeneidade, estabilidade 

e intensidade das experiências compartilhadas pelos membros da organização.     
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 Outros autores, como Sathe (1983) e Schall (1983), definem que uma 

cultura é forte, congruente e suporta a estrutura e as estratégias organizacionais, 

é mais eficaz do que aquela que é fraca e incongruente.  

 Santos (2000) define força cultural como a extensão em que os valores e 

crenças que permeiam a organização são ampla e intensamente compartilhados 

pelos seus membros.   

 Deal e Kennedy (1982) definem alguns elementos das organizações como 

culturas fortes: 

• Ambiente de negócios: as organizações atuam em diferentes realidades 

no mercado, dependendo de seus produtos, competidores, clientes, 

tecnologias e influências governamentais. Para sobreviver em seus 

mercados, estas organizações têm que executar certas atividades muito 

bem, portanto o ambiente de negócios é um dos mais importantes fatores 

de influência da cultura organizacional;  

• Valores: são os conceitos e credos básicos de uma organização, assim 

formam o coração da cultura organizacional  e definem “sucesso” em 

termos concretos e padrões de performance para os empregados.  

Organizações investigadas pelos autores mostraram uma complexa 

coleção de valores, compartilhadas pelos membros da organização. 

Valores fortes podem ser uma fonte de riscos que precisam ser entendidos 

pelos líderes:  obsolescência dos valores, resistência à mudanças quando 

ela é necessária e inconsistência de valores;       
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• Heróis: são pessoas que personificam os valores da cultura da organização 

e se tornam modelos em que os outros membros da organização podem se 

espelhar. Organizações, em geral, usam estes heróis como uma forma de 

recomendar o comportamento esperado e passam a   mensagem  “veja 

aqui o que esperamos de você”;   

• Os ritos e rituais: são rotinas programadas das atividades diárias da 

organização.  Mostram o comportamento esperado e exemplos fortes a 

serem seguidos. Organizações com cultura forte geralmente definem em 

detalhes os rituais comportamentais esperados dos seus membros. São 

importantes pois sem eles a cultura acaba se enfraquecendo e    

• A rede cultural: é o meio mais importante de comunicação dos valores e 

mitologia da organização. É a estrutura informal em que as pessoas 

assumem papéis bem claros em geral, diferentes dos papéis formais. Para 

se conseguir passar alguma mensagem, deve-se conhecer e explorar esta 

rede.  

  Ainda de acordo com Deal e Kennedy (1982), uma cultura forte é um 

poderoso guia comportamental, pois ajuda os membros da organização a ver  

melhor seus papéis, pois uma cultura forte é:  um sistema de regras que define 

como as pessoas devem agir na maior parte do tempo e faz as pessoas se 

sentirem melhor e mais motivadas com relação aos seus papéis. Os autores 

identificam  culturas fracas através da presença dos seguintes sinais: 

• Culturas sem valores ou credos sobre como vencer em seus mercados; 

• Muitos credos dificultando a escolha dos mais importantes; 
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• Partes diferentes da organização com diferentes credos; 

• Os heróis são destrutivos e não fornecem suporte para o entendimento do 

que é realmente importante e 

• Os rituais são desorganizados e contraditórios.  

 Como resultado, os seguintes sintomas acabam aparecendo mais cedo ou 

mais tarde na organização: 

• Foco interno; 

• Foco de curto prazo; 

• Problemas de clima organizacional; 

• Fragmentação e inconsistência; 

• Subculturas crescem e se fortalecem; 

• Choques de subculturas e 

• Valores das subculturas prevalecem sobre os valores corporativos. 

   

2.3 – É possível mudar uma cultura? 

 A necessidade de adaptação cada vez mais rápida das organizações a 

novas condições tem exigido mudanças que nem sempre as organizações estão 

preparadas. Um dos aspectos de maior resistência tem sido a mudança da cultura 

organizacional. Para a implementação das práticas de gerenciamento de projetos 

do PMI, muitos aspectos da cultura organizacional têm que se adaptar aos novos 

conceitos. 

Deal e Kennedy (1982) argumentam que mudanças sempre ameaçam a 

cultura da organização. As pessoas acabam criando conexões fortes com os 
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heróis,  lendas,  rituais do dia a dia e símbolos do local de trabalho. Mudanças 

acabam destruindo estas relações e deixam as pessoas confusas, inseguras e 

geralmente amarguradas.  

 Em muitos processos de mudanças, estas barreiras culturais não são 

levadas em conta, dificultando imensamente os processos quando não os 

inviabilizando. Heróis que são desmoralizados, valores de anos destruídos em 

minutos, rituais tradicionais  abandonados. A não ser que algo seja feito para 

reduzir estas ameaças e seja criado um suporte para a transição, os processos de 

mudança tendem ao insucesso e, além de tudo, mudanças tomam muito tempo e 

custam caro.  

 Deal e Kennedy (1982) listam as situações que obrigam uma organização a 

mudar: 

• Quando o ambiente de negócios está mudando e a organização tem uma 

atuação de alto valor agregado;  

• Quando a industria é altamente competitiva e o ambiente está mudando 

rapidamente; 

• Quando a organização é medíocre ou pior do que a média de mercado; 

• Quando a organização está próxima de se tornar uma grande organização 

e 

• Quando a organização está crescendo rapidamente.     

 Muitos líderes se preocupam com mudanças, mas poucos se preocupam 

com os aspectos culturais da mudança. Como resultado, as mudanças acabam 

não acontecendo e em seu lugar, ficam membros da organização frustrados e 
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armários cheios de planos de mudança que nunca deram certo. Afinal, mudanças 

são mudanças culturais, assim a questão é como fazer isto da melhor forma 

possível. Deal e Kennedy (1982) afirmam não existir consenso entre os autores, 

sobre a melhor forma de se gerenciar as mudanças, mas alguns passos básicos 

podem ser adotados para ao menos evitar grandes resistências: 

• Tentar conseguir consenso sobre as mudanças; 

• Obter confiança mútua entre os diversos grupos a serem afetados pela 

mudança; 

• Focar no treinamento como parte da mudança; 

• Dedicar tempo para a mudança acontecer e 

• Encorajar as pessoas a se adaptarem a idéia, para que a mudança se 

encaixe no mundo delas.                        

 

 

2.4 – Cultura organizacional e cultura brasileira 

 A cultura brasileira foi moldada desde sua origem, pela  combinação e 

mistura da raça portuguesa com a indígena, a negra e mais recentemente, com os 

imigrantes europeus e asiáticos, dando origem a diversas subculturas no Brasil, 

variando a tendência dependendo da região em questão (Mota e Caldas, 1997).  

 Mas não são apenas raças e etnias ou suas combinações que produzem 

culturas. Classes sociais, instituições e organizações também as produzem. A 

globalização também acaba por uniformizar as classes dominantes de todo o 

mundo. Este processo começou nas empresas em que  a ideologia tecnocrática 
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instaurou um modo muito semelhante de racionalidade e comportamento. 

Entretanto, cada sociedade filtra e adiciona seu próprio “tempero” a idéias e 

tecnologias globalizantes, criando suas próprias versões. As organizações 

também refiltram e retemperam essas idéias, costumes e valores globalizados 

mas já nacionalizados, a sua própria maneira. Assim, entender estas 

particularidades de organização para organização, bem como, o processo de 

formação, é importante para qualquer estudo de cultura organizacional (Mota e 

Caldas, 1997).       

 Diversos fatores condicionam estas diferenças  culturais entre as 

organizações. Talvez a mais importante seja a cultura nacional. Os pressupostos 

básicos, os costumes, as crenças e os valores, os artefatos trazem sempre a 

marca de seus correspondentes na cultura nacional. Não há, portanto, como 

estudar a cultura de uma organização que opera em determinada sociedade, sem 

entender a cultura ou as culturas  desta sociedade.   Assim, não há como 

pesquisar a cultura de empresas no Brasil sem entender a cultura brasileira (Mota 

e Caldas, 1997).   

  Hofstede (1991) realizou uma pesquisa com 160 mil executivos e 

empregados da IBM em quarenta países, posteriormente ampliada para 60 

países. Ele encontrou diferenças significativas no comportamento e nas atitudes 

destes empregados e executivos de diferentes países, apesar de todos  

trabalharem na IBM. A descoberta mais importante foi o papel representado pela 

cultura nacional nas diferenças de atitudes e valores em relação ao trabalho.   No 

sumário apresentado, o autor criou quatro dimensões básicas para explicar as 
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diferenças: individualismo e coletivismo, distância do poder, nível em que se evita 

a incerteza e masculinidade e feminilidade.    

 O individualismo existe em situações em que as pessoas se definem 

como indivíduo, o que implica redes sociais que se interligam difusamente, redes 

em que as pessoas tomam conta apenas de si próprias e daqueles que lhe são 

mais próximos. A situação inversão se trata do coletivismo, que é caracterizada 

por redes sociais profundas, nas quais as pessoas fazem distinção entre seus 

próprios grupos, que incluem parentes, clãs e organizações. Neste caso, os 

indivíduos esperam que seus grupos dêem proteção aos seus membros, 

fornecendo segurança em troca de lealdade. A pesquisa de Hofstede (1991) 

apontou o Japão com uma sociedade altamente coletivista, pois os japoneses 

acreditam que os desejos do grupo devem prevalecer sobre as crenças e 

comportamentos dos indivíduos. Nos Estados Unidos, país apontado  como uma 

sociedade individualista, acredita-se que cada pessoa deve determinar suas 

próprias crenças e seus próprios comportamentos. Para Hofstede, o Brasil é uma 

sociedade coletivista, não estando entre as mais coletivistas, mas ainda assim 

com um nível maior do que percebido no Japão. 

 A segunda dimensão de Hofstede, a distância do poder, refere-se à 

medida pela qual os participantes menos poderosos das organizações aceitam a 

distribuição desigual de poder. Quando a distância do poder é alta em um país, 

como no caso das Filipinas, da Venezuela, da Índia e do Brasil, tanto superiores 

quanto subordinados têm em mente que passar por cima de um nível hierárquico 

é uma insubordinação.   Já em países caracterizados pela baixa distância do 
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poder, como Dinamarca e Israel, freqüentemente os empregados saltam níveis 

hierárquicos  a fim de realizar melhor seu trabalho. Motta (1997) afirma:  

“As organizações brasileiras geralmente apresentam uma distância de poder tão grande 

que  parecem lembrar a distribuição de renda nacional e o passado escravocrata. A 

forma como  trabalhadores e executivos são tratados parece, de um lado, basear-se em 

controles do tipo  masculino, o uso da autoridade, e, de outro, em controles de tipo 

feminino, o uso da sedução.” 

 

 Já a terceira dimensão, que se refere ao nível em que procura evitar a 

incerteza, mede o incômodo diante de situações ambíguas, bem como a forma 

pela qual essas situações são evitadas, criando maior estabilidade na carreira. 

Alguns países com elevada posição nesta dimensão são Japão, Portugal e Grécia, 

apresentam como traço comum os empregos vitalícios.  Já os países com baixo 

nível de busca para evitar a incerteza, como Cingapura, Hong Kong e Dinamarca, 

apresentam alta mobilidade no trabalho. O  Brasil é apontado por Hofstede como 

uma das nações onde é maior a busca de evitar a incerteza, mesmo que apareça 

com essa característica menos marcada que a maioria dos países ditos 

mediterrâneos.   

 Finalmente, a quarta dimensão, Hofstede define masculinidade como 

característica pela qual valores dominantes na sociedade enfatizam tanto a 

assertividade quanto a aquisição de dinheiro e de coisas, não enfatizando 

particularmente as pessoas.    Feminilidade, por outro lado, é definida como a 

medida como os valores dominantes na sociedade salientam os relacionamentos 

entre pessoas, a preocupação com o próximo e a qualidade de vida. Os paises 

escandinavos são bastante femininos, enquanto o Japão é um país basicamente 
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masculino. O Brasil encontra-se na dimensão feminina, mas muito próximo da 

masculina, sendo quase impossível situá-lo.   

 Motta (1997) observa algumas características particulares da cultura 

brasileira com relação a alguns processos: 

• Tomada de decisão: as decisões brasileiras são rápidas e 

arriscadas,  com um número pequeno de participantes com uso de 

baixo nível de informações e que parecem ter maior dificuldade para 

atingir seus objetivos; 

• Talento administrativo: baixo em comparação a outros 29 países, 

somente acima de Portugal (Hampden-Turner, 1992); 

• Nível de motivação dos empregados: acima da média, bem próximo 

de países como Japão, Taiwan, Coréia e Dinamarca; 

• Cargos e posições nas organizações: tendência à existência de 

nepotismo na atribuição de cargos e lugares nas organizações e no 

mercado de trabalho em geral; 

• Personalização das relações: por meio da descoberta do time de 

futebol comum, ou de uma cidade natal comum, ou ainda um 

interesse comum qualquer. Personalizando as relações, os 

brasileiros sentem colocar em ação diversos mecanismos de defesa 

do ego, tais como identificação, projeção e outros.    
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2.5 - Tipologia cultural de Quinn ou CVM 

 O modelo de Quinn e Rohrbaugh  (1981) afirma que as organizações 

podem ser definidas de acordo com seus traços culturais. Ele define quatro tipos 

de cultura organizacional: grupal, inovadora, racional e hierárquica, para 

possibilitar o estudo da cultura em termos comparativos.  

 Antes de se prosseguir com a definição do modelo, se faz necessário 

definir-se tipologia.  

“... tipologia é uma coletânea de tipos com certas características em comum, mas também 

 suficientemente diferentes para serem distinguíveis entre si (Caldwell e Black, 1971, in 

Champion, in  Santos). 

“... tipo é uma simplificação seletiva intencional, construída em termos de certos critérios e 

 constituindo uma ponte entre abordagem teórica, de um lado e, do outro, observações 

empíricas”  (Caldwell e Black, 1971, in Champion, in Santos). 

 

 Assim, os diversos tipos de organizações podem ser agrupados em 

diferentes categorizações de tipologias organizacionais,  permitindo 

generalizações que facilitam o estudo e entendimento destas organizações.  Uma 

outra vantagem das tipologias é a habilidade de ajudar no exame de elementos 

congruentes de uma determinada cultura. Também permitem verificar se as 

organizações são dominadas por um certo tipo de atributo ou vários (Santos, 

2000). 

 O conceito de eficácia organizacional sempre atraiu bastante atenção 

dentro da teoria administrativa, porém observa-se que os critérios de eficácia 

utilizados não são objetivos e precisos, gerando idéias conflitantes e muitas 

sobreposições.   Muitos autores contribuíram para o assunto, com listas de 
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variáveis que caracterizavam as organizações eficazes. Mas apesar disto, estas 

variáveis continuavam a diferir de um estudo para outro, pois tudo sempre 

dependia de como se definia o conceito.  

 Quinn e Rohrbaugh (1981) pesquisadores americanos reviram a questão de 

uma outra forma, e pesquisaram junto a 45 teóricos e estudiosos de administração 

quais eram os critérios que utilizavam para definir uma organização eficaz. 

Usaram como ponto de partida a lista de 30 critérios de eficácia de Campbell 

(1977), apresentada na tabela 2.1, gerada em decorrência de um levantamento 

das publicações que tratavam do assunto. Em uma segunda etapa esta lista foi 

resumida para 17 critérios, utilizando-se como regra a não-repetição de critérios 

que fossem composição de vários critérios, que não pertencentes ao nível de 

análise da organização, que não expressavam critérios de desempenho e que 

operacionalizavam critérios particulares.  Os seguintes 13 critérios foram 

eliminados: eficácia global, habilidades gerenciais técnicas, satisfação no trabalho, 

motivação, objetivos organizacionais internos, papéis e normas congruentes, 

habilidades humanas, consenso de objetivos, participação e influência 

compartilhada, ênfase na realização, acidentes, absenteísmo e rotatividade.   

A pesquisa de Quinn e Rohrbaugh (1981) mostrou que os pesquisadores e 

teóricos organizacionais compartilhavam uma mesma estrutura organizacional. 

Posteriormente, os 17 critérios foram agrupados em um espaço com três 

dimensões. A primeira está relacionada ao   enfoque organizacional, sobre o 

ambiente interno e externo a organização. A segunda dimensão está relacionada 

à estrutura organizacional, que aborda o controle a estabilidade, bem como a 

flexibilidade e a mudança. A terceira dimensão está relacionada aos meios e fins 
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organizacionais, mostrando, por exemplo, a ênfase no processo de planejamento 

(meio) e o direcionamento para resultados e produtividade (fim).   

 

Tabela 2.1 – Critérios de avaliação de eficácia de Campbell 

Eficiência Qualidade Crescimento 

Rotatividade de pessoal Motivação Controle 

Flexibilidade e adaptação Consenso de objetivos Eficácia global 

Congruência entre papéis 

e normas 

Habilidades gerenciais e 

técnicas 

Administração da 

informação e 

comunicacao 

Avaliação da empresa 

por entidades externas 

Participação e influencia 

compartilhadas 

Ênfase na realidade 

Produtividade Lucro Acidentes 

Absenteísmo Satisfação no trabalho Moral 

Conflito / Coesão Planejamento e 

estabelecimento de 

objetivos 

Objetivos organizacionais 

internos 

Prontidão organizacional Habilidades gerenciais 

humanas 

Uso do ambiente externo 

Estabilidade Valor dos recursos 

humanos 

Ênfase em treinamento e 

desenvolvimento de 

pessoal 

Fonte: Santos, 2000, p.61 
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 A teoria consolidada que nasceu no Instituto de Estudos Políticos e 

Governamentais da Universidade de New York em Albany, foi chamada de CVM. 

Ela aborda os conflitos inerentes ao próprio sistema organizacional e assim, faz 

referência aos valores que competem.  Por exemplo, uma organização gostaria de 

se ser adaptável e flexível,  porém também deseja ser estável e controlável. Ao 

retratar as contradições de valores, o modelo indica que elas podem coexistir na 

busca de uma melhor compreensão do fenômeno para análise de sua 

transformação e equilíbrio.   A figura 2.2 mostra as principais dimensões do CVM.       

 O  CVM tem sido aplicado para estudar diversos problemas organizacionais 

tais como: formas organizacionais, ciclos de vida das organizações, perfis de 

liderança e tomada de decisão. Quinn e Kimberly (1984) estenderam a aplicação 

do CVM para o estudo de formas culturais.  Segundo este modelo, as 

organizações podem ser caracterizadas por traços culturais ou dimensões comuns 

a toda organização humana. Visa organizar os diferentes padrões de 

comportamento, valores e crenças compartilhadas que definem a cultura de uma 

empresa (Santos, 2000). Desta justaposição de suas duas principais dimensões, 

surgem os quatro tipos culturais que caracterizam a Tipologia de Quinn, 

mostrada na figura 2.3. 

 O primeiro tipo cultural é a cultura grupal. Ela é baseada em normas e 

valores associados à afiliação, a autoridade flui bem quando emana de membros 

envolvidos no sistema há muito tempo. Este tipo também  enfatiza o 

desenvolvimento dos recursos humanos, valoriza a participação dos membros nas 

tomadas de decisão e possui líderes participativos e considerativos, que oferecem 

suporte e facilitam a interação através do trabalho em equipe.  
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 O segundo tipo cultural é a cultura inovadora, que é permeada por 

pressupostos de mudança e flexibilidade. Os fatores chaves para motivação 

incluem crescimento, estimulo, diversificação e criatividade. Os líderes tendem a 

ser empreendedores e idealistas, que apreciam correr riscos, prevêem o futuro e 

se preocupam em obter recursos e suporte. 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE

FLEXIBILIDADE

INTERNO EXTERNO

Figura 2.2 – Principais dimensões e valores enfatizados pelo Competing Value Model 

Inovação,
Adaptação

Crescimento,
Aquisição de
Recursos

Produtividade,
Resultado

Direção,
Clareza de 
Objetivos

Controle,
Estabilidade

Documentação,
Administraçao da 
Informação

Participação,
Abertura

Coesão,
Moral

Fonte: Santos (2000), p.65
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O terceiro tipo cultural é a cultura hierárquica, que reflete os valores e 

normas associados à burocracia, é permeada de pressupostos de estabilidade e 

os indivíduos aceitam bem a autoridade que emana dos papéis formalmente 

estabelecidos, de regras e regulamentos impostos. Os fatores de motivação 

incluem segurança e ordem, e os líderes tendem a ser conservadores e 

cautelosos e prestam estreita atenção aos problemas de natureza técnica.  

 O quarto tipo cultural, é a cultura racional, que é baseada em pressupostos 

de realização.  Muita ênfase é dada na crença de que as recompensas virão 

Cultura
grupal

Cultura
Inovativa

Cultura
Racional

Cultura
Hierárquica

CONTROLE

FLEXIBILIDADE

INTERNO EXTERNO

Figura 2.3 – Tipologia Cultural de Quinn

Fonte: Santos (2000), p.67
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quanto maior for o desempenho e os resultados. Os fatores de motivação incluem 

competição e o alcance de resultados pré-estabelecidos. Os líderes tendem a ser 

diretivos, orientados para os objetivos e estão constantemente fornecendo 

recursos e encorajando a produtividade.  A tabela 2.2 mostra as características,  e 

valores e a orientação para o processo de informação para cada tipo cultural.  

 É importante notar que cada perfil cultural tem um outro perfil que lhe é 

extremamente oposto. Assim, a cultura grupal que enfatiza flexibilidade e enfoque 

interno, contrasta nitidamente com o tipo racional que tem como valores principais 

o controle e o direcionamento para o ambiente externo.      

 As fronteiras comuns também precisam ser destacadas. O tipo grupal e 

inovador compartilham  o mesmo eixo, valores iguais relativos à flexibilidade. A 

cultura inovadora e racional se assemelham com relação à ênfase dada ao 

ambiente externo. O tipo racional e o hierárquico tem seus valores centrados no 

controle. Finalmente, o modelo hierárquico e a cultura grupal possuem uma 

dimensão em comum que é a focalização no ambiente interno.  

 Na figura 2.2 estão representados todos os tipos culturais de Quinn e suas 

principais dimensões e atributos. 
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Tabela 2.2 – Características,  valores e a orientação para o processo de 

informação para os  tipos culturais. 
 
Fonte: Santos (2000) 
 
 

 

 

 

Cultura grupal 
Normas e valores associados à filiação.  
Autoridade flui bem quando de 
membros antigos no sistema. 
Participação dos membros nas 
tomadas de decisão. 
Lideres: participativos e considerativos 
oferecem suporte e facilitam a interação 
e trabalho em equipe.  
Informação:  processo coletivo, 
participativo e consensual. 
Valores: coesão e moral. 
 

Cultura inovativa 
Pressupostos de mudança e 
flexibilidade. 
Fatores motivacionais: crescimento, 
estímulo, diversificação e criatividade 
Líderes: empreendedores e idealistas, 
apreciam correr riscos e de prever o 
futuro, e se preocupam em obter 
recursos e suporte. 
Informação:  processo intuitivo 
(inspiração, idéias novas, criatividade) 
para se obter revitalização e inovação 
organizacionais. 
Valores: Flexibilidade a adaptação. 

Cultura hierárquica 
Valores e normas associados à 
burocracia. 
Pressupostos de estabilidade. 
Autoridade aceita quando emanada de 
papéis formalmente estabelecidos, de 
regras e regulamentos impostos. 
Lideres: conservadores, cautelosos e 
prestam atenção aos problemas de 
natureza técnica. 
Informação: processo formal 
(documentação, regras) para se obter 
estabilidade e continuidade 
organizacionais. 
Valores: Administração de informação e 
comunicação.  
 

Cultura racional 
Pressupostos de realização. 
Ênfase na crença de que as 
recompensas virão quanto maior for o 
desempenho e os resultados.  
Fatores motivacionais: competição  e a 
consecução de resultados pré-
estabelecidos. 
Líderes: diretivos, orientados para os 
objetivos, fornecendo recursos e 
encorajando à produtividade.  
Informação: processo individual 
(julgamento lógico e senso de direção) 
busca melhores resultados 
organizacionais. 
Valores: planejamento e 
estabelecimento de objetivos.  
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 Existem duas hipóteses de exploração do modelo de tipos culturais de 

Quinn. A primeira, baseado em grande número de autores, apresenta as 

organizações como fenômenos multiculturais.  Quinn e Kimberly (1984) 

observaram que nenhuma organização reflete uma única cultura. Por isso, é mais 

provável encontrar combinações de cada tipo cultural, com alguns tipos sendo 

mais dominantes do que outros. Seria exatamente este arranjo de valores e 

combinações que daria às organizações culturas diferenciadas.  A segunda 

hipótese seria a importância do balanceamento entre a culturas, também 
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desenvolvimento
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Figura 2.4 – Principais dimensões do C.V.M. e os tipos de cultura organizacional

Fonte: Santos (2000), p.70
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explorado por diversos autores. Se um quadrante é superenfatizado, uma 

organização pode tornar-se disfuncional, e as forças deste quadrante seriam 

evidenciadas como fraquezas.    O modelo assume que a cultura forte é aquela 

que mais incorpora as características de todos os quatro tipos culturais.   

 Apesar do CVM ter sido criado há mais de uma década, somente nos 

últimos anos, a partir de 1989, é que a metodologia começou a ser mais orientada 

para o estudo da cultura organizacional.  
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Capítulo 3 
 

A pesquisa e seus resultados 
 
 
 
3.1 - Considerações iniciais 
 

A pesquisa foi feita através de questionário (apêndice A) enviado por 

email e dividido em três grupos de perguntas. As questões para identificação do 

respondente são: nome, cargo, número do telefone, número do fax, email; da 

organização são: razão social, divisão, faturamento, número de funcionários, local 

da sede da organização no Brasil, controle do capital, quantidade de funcionários 

certificados em PMP e se a organização possuía um PMO. Outras 24 questões 

para identificação do tipo cultural dominante baseado no Instrumento de medida 

da cultura organizacional (Santos, 2000) e mais quatro questões para identificação 

do sucesso de projetos na organização nos últimos 2 anos: cumprimento de 

prazos, cumprimento do orçamento, requisitos acordados são entregues e aceite 

do produto do projeto pelo cliente.   

O universo da pesquisa inicialmente focou em 33 organizações no Brasil, 

identificadas por meio de recomendações de profissionais PMP,  em ramos de 

atuação diversos, incluindo empresas brasileiras e multinacionais. Estas 

organizações foram pesquisadas através de email buscando-se preencher os 

critérios: presença de profissionais PMP há mais de dois anos, dados de sucesso 

de projetos da organização como um todo ou de uma divisão, aceitação em 

participar da pesquisa. Após esta pesquisa, 20 empresas preencheram os 
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requisitos de seleção e aceitaram participar, mas 15 responderam. Assim, a 

pesquisa é baseada nas respostas destas 15 organizações. 

As questões, tanto de cultura como de sucesso nos projetos,  foram 

respondidas pelos gerentes de projetos com certificação PMP, atribuindo-se 

valores de 1 a 5, em uma escala Likert, com os seguintes significados: 1. nunca 

ocorre, 2. quase nunca ocorre, 3. às vezes ocorre, 4. quase sempre ocorre e 5. 

sempre ocorre. Para cada cultura, existem 6 questões. As pontuações obtidas em 

cada quadrante cultural foram somadas e divididas por 6 para identificar o grau da 

presença dos 4 tipos culturais de Quinn (1981).     

Com relação ao sucesso dos projetos, as organizações foram divididas 

em dois grupos em relação à implementação dos projetos de tecnologia de 

informação: organizações que tiveram respostas para as quatro perguntas sobre 

projetos apenas com os valores 4 e 5 foram classificados como organizações com 

bom desempenho em gerenciamento de projetos e organizações que tiveram 

alguma resposta com valores 1, 2 ou 3 foram classificadas como organizações 

com mau desempenho no gerenciamento de projetos.   

Em seguida foi explorada associação da força cultural com os grupos de 

organizações com bom desempenho e mau desempenho no gerenciamento de 

projetos. A análise dos dados foi composta de um cálculo e análise do coeficiente 

de confiança alpha de Cronbach, para os dois grupos de questões que utilizam 

escalas do tipo Likert,  cálculo da pontuação média para as questões que utilizam 

escala tipo Likert, gráfico de dispersão das médias  e teste de Qui-quadrado para 

testar a associação entre cultura organizacional e desempenho no gerenciamento 

de projeto de TI.  
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3.2 – Respondentes 
 

Todos respondentes eram PMPs (certificados pelo PMI) e possuíam 

dados sobre os projetos de TI executados em suas organizações nos últimos dois 

anos. A figura 3.1 mostra a distribuição por cargo dos respondentes. 

 

 

  Figura 3.1 – Distribuição da amostra pelo cargo do entrevistado 

 

 

 No gráfico acima verifica-se que a maioria dos entrevistados, 46,67% (7 

pessoas) são gerentes de projetos e o restante está bem distribuído entre os 

demais cargos. 

 

3.3 – Distribuição das organizações participantes da pesquisa 

3.3.1 – Ramo de atividade 

 A figura 3.2 mostra a distribuição das organizações por ramo de atividade. 
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Figura 3.2 – Distribuição da amostra pelo ramo de atividade da empresa 

 

 

  

Observa-se no gráfico acima  que a maioria das organizações, 26,67% (4 

empresas) são do ramo de serviços, seguida pelas empresas de informática com 

20% (3 empresas).   

 

 

3.3.2 – Faturamento 

 A figura 3.3 apresenta o histograma do faturamento das empresas, em que 

nota-se que há uma grande concentração de organizações com faturamento de 

até 2 bilhões de reais anuais.  
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Figura 3.3 – Histograma do faturamento das organizações  

 

  

3.3.3 – Quantidade de funcionários 

 A figura 3.4 apresenta o histograma do número de funcionários nas 

organizações, em que verifica-se que grande parte das organizações, 73,33% (11 

empresas), possuem até 5000 funcionários. Além disso, há uma empresa que se 

diferencia das demais por possuir 22000 funcionários. 
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Figura 3.4 – Histograma do número de funcionários das organizações 

 

 

 

3.3.4 – Nacionalidade da organização 

 A figura 3.5 apresenta a distribuição do controle de capital das empresas, 

em que a maioria das organizações é de capital estrangeiro, destacando-se entre 

essas, as de capital americano com 46,67% (7 empresas). As empresas de capital 

nacional representam 33,33% (5 empresas). 
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Figura 3.5 – Distribuição do controle de capital das empresas 

 

 

3.3.5 – Quantidade de profissionais certificados PMP e existência do PMO 

 A figura 3.6 mostra a distribuição das empresas em relação à quantidade de 

PMPs em que se nota que a maior parte das empresas possui até 20 profissionais 

certificados. Porém há uma empresa que se diferencia das demais por possuir 100 

PMPs.  
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Figura 3.6 – Histograma da quantidade de PMPs nas empresas 

 

Com relação a existência do profissional PMO, que controla todos projetos 

de TI e define métricas de controle dos projetos, 10 organizações (66,67%) 

possuíam um PMO e as  6 restantes não possuíam.  A figura 3.7 mostra esta 

relação. 
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Figura 3.7 – Distribuição das empresas quanto à existência de PMOs 

 

 

 

 

 

3.4 – Resultados do estudo da relação entre Cultura Organizacional e 

desempenho no gerenciamento de projetos 

Objetivando-se explorar o impacto da cultura organizacional no 

desempenho das organizações no gerenciamento de projetos de TI usando as 

melhores práticas do PMI, a questão essencial que direcionou este trabalho foi a 

seguinte: Está a força cultural significativamente associada ao desempenho 

das organizações que efetivamente implementaram as melhores praticas do 

PMI no gerenciamento de projetos de TI? Organizações que implantaram as 

melhores práticas do PMI,  com cultura  forte, evidenciam melhor 
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desempenho no gerenciamento de projetos de TI do que aquelas com 

cultura  fraca? 

Uma vez apurado os resultados do desempenho no gerenciamento de 

projetos, a organizações foram divididas em dois grupos: bom desempenho e mau 

desempenho. Em seguida apurou-se a força cultural de cada uma delas utilizando-

se as 24 questões  para identificação do tipo cultural dominante baseado no 

Instrumento de medida da cultura organizacional (Santos, 2000).  

As questões culturais foram divididas em 4 grupos: 

- Características grupais (questões 1, 5, 9, 13, 17 e 21); 

- Características inovativas (questões 2, 6, 10, 14, 18 e 22); 

- Características hierárquicas (questões 3, 7, 11, 15, 19 e 23); 

- Características racionais (questões 4, 8, 12, 16, 20 e 24). 

Para cada um desses grupos, foi calculada a consistência interna da 

escala, de acordo com a tabela 3.1.  

  

 Tabela 3.1 – Consistência interna das características culturais  

Características Consistência Interna 
Grupais 0,785 

Inovativas 0,871 
Hierárquicas 0,808 

Racionais 0,880 
Geral 0,946 

 

A escala apresentou uma boa consistência interna para todos os grupos, 

mostrando a validade da escala como medida das características culturais. 
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Para cada uma das características, foram calculadas as estatísticas 

descritivas, conforme apresentado na tabela 3.2  

 

Tabela 3.2 – Estatísticas descritivas das características culturais 

Características Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Grupais 2,83 5,00 3,944 0,552 
Inovativas 2,33 4,83 3,989 0,820 

Hierárquicas 3,00 5,00 4,122 0,616 
Racionais 1,83 4,96 3,667 0,814 

Geral 2,54 5,00 3,931 0,628 

 

A pontuação média mostra que, em geral, as organizações possuem uma 

elevada força cultural. Porém, a variabilidade entre as organizações é alta.   

Em relação ao desempenho no gerenciamento de projetos de informática, a 

consistência interna da escala foi de 0,902. Este valor mostra que a escala é 

ótima. 

A pontuação média da escala foi 3,767 mostrando que, em geral as 

organizações apresentam um bom desempenho na gestão de projetos. Entretanto 

o desvio padrão de 0,764 mostra que existe uma grande variabilidade.  

A figura 3.8 mostra a pontuação média de cada uma das empresas quanto 

ao gerenciamento de projetos. Nesse gráfico, identificou-se as organizações, 

representadas com letras maiúsculas,  com bom desempenho em gerenciamento 

de projetos (em verde) e as organizações com mau desempenho em 

gerenciamento de projetos (em vermelho).  

A maioria das organizações tem pontuações entre 3 e 4,25. Porém, há duas 

organizações que se diferenciam das demais, a empresa K por possuir um baixo 
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desempenho no gerenciamento de projetos e a C por possuir um alto 

desempenho.  

  

 

 

 

Figura 3.8 – Pontuação média de gestão de projetos por grupo 

  

 

Para verificar se existe relação entre as características culturais e o 

desempenho em gerenciamento em projetos, foi feito um gráfico de dispersão das 

pontuações médias das empresas nessas duas dimensões, mostrado na figura 

3.9.  

O coeficiente de correlação entre a força cultural e a gestão de projetos foi 

de 0,632. Porém, pode-se observar no gráfico a presença de duas empresas 

atípicas, uma que apresenta um péssimo desempenho no gerenciamento de 

projetos e uma baixa força cultural e outra que apresenta um ótimo desempenho 
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no gerenciamento de projetos e uma alta força cultural. Essas duas empresas 

estão distorcendo o coeficiente de correlação. Retirando a influência dessas 

empresas, o coeficiente de correlação torna-se praticamente nulo (0,063), 

mostrando que não há evidências para afirmar que existe relação entre as 

variáveis.   

 

 

 

 

Figura 3.9 – Gráfico de dispersão das pontuações médias da força cultural 
e da gestão de projetos. 

 

   

Além do gráfico de dispersão, realizou-se o teste de Qui-quadrado para 

verificar se existe associação entre força cultural e desempenho de projetos. Para 

o teste, a força cultural foi dividida em dois grupos, o de baixa força cultural com 
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pontuação média de até 4 e o de alta força cultural com pontuação superior a 4. A 

tabela 3.3 mostra os resultados. 

 

Tabela 3.3 – Teste de Qui-quadrado para associação entre força cultural e 

gestão de projetos  

Cultura/Projetos Baixo Desempenho Alto Desempenho 

Baixa Força 4 3 
Alta Força 5 3 

P-valor = 0,833 

 

 

Assim como mostrado pelo gráfico de dispersão, o teste de Qui-quadrado 

comprova que não existem evidências para afirmar que existe relação entre força 

cultural e desempenho em projetos.   

 

3.5 – Considerações a respeito dos resultados  

    Neste capítulo, procurou-se fazer uma análise do perfil das empresas 

participantes da pesquisa e da possível existência de uma associação entre tipo 

de cultura (forte e fraca) com desempenho no gerenciamento de projetos (bom e 

mau), a partir da percepção de alguns membros destas organizações.  

 As respostas mostraram que: 

- É grande a quantidade de profissionais certificados PMP, o que pode 

mostrar uma preocupação com a implementação das melhores 

práticas no gerenciamento de projetos do PMI; 
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- A presença do PMO na maioria das organizações (10 versus 5) 

também pode mostrar uma preocupação com a centralização das 

informações dos projetos e criação de métricas e implementação das 

melhores práticas do PMI; 

- A implementação acontece em diversos ramos de atividade, 

nacionalidade  e tamanhos de organizações; 

- Ainda é pequeno o número de organizações com bom desempenho 

no gerenciamento de projetos (6 versus 9);  

- Com base nos dados amostrais não se pode afirmar que existe 

relação entre força cultural e desempenho em projetos, pois diversas 

organizações com cultura forte não mostraram bom desempenho no 

gerenciamento de projetos e organizações com cultura fraca 

mostraram bom desempenho no gerenciamento de projetos. 

- Além dos testes e gráficos apresentados neste capítulo, foram feitos 

testes para cada um dos grupos de questões de características 

culturais, porém todos eles evidenciaram que não se pode afirmar 

que existe relação entre as variáveis; 

- A amostra é pequena e pode não ser representativa da população de 

empresas que operam com PMI no Brasil. Talvez, para uma amostra 

representativa, os resultados seriam diferentes e  

-  Assim, outros fatores não pesquisados nesta dissertação devem ser 

mais importantes para o bom ou mau desempenho no 

gerenciamento de projetos. 
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Conclusões e considerações finais 
 
 

 Com o objetivo de adicionar informações formais a respeito das práticas de 

gerência de projetos no Brasil e de sua possível relação com cultura 

organizacional, o autor optou por desenvolver um estudo capaz de avaliar tal 

situação. 

 Para tal, desenvolveu-se um projeto de pesquisa com inicialmente com 33 

organizações, onde 20 delas se classificaram segundo o critério de possuírem 

profissionais certificados PMP e terem dados de projetos de TI dos últimos 2 anos. 

Destas, 15 responderam e formaram a base para as conclusões desta pesquisa.   

 Um representante apenas respondeu o questionário (apêndice A) por 

organização, assim ficou-se preso às percepções destes indivíduos.   

 Considera-se que esta dissertação atingiu seu objetivo inicial, que era 

buscar uma possível associação entre cultura organizacional e desempenho em 

projetos, uma vez que, a partir dos resultados obtidos da tabulação dos dados dos 

questionários respondidos durante o projeto, fez-se uma análise do 

comportamento de organizações operando no Brasil, no que tange à aplicação 

das melhores práticas do PMI. Não se encontrou uma associação, mostrando que 

existem outros fatores, não incluídos nesta pesquisa, que possivelmente têm um 

efeito maior no desempenho em projetos. 

 Como resultado da pesquisa, conclui-se que: 

- A experiência do autor e a teoria da cultura organizacional  

mostraram que poderiam haver razões para se acreditar que 
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houvesse uma relação entre culturas fortes e fracas e desempenho, 

o que não foi comprovado pela pesquisa; 

- Uma vez que os questionários foram respondidos por apenas um 

membro de cada organização participante da pesquisa, não se pode 

afirmar que as respostas reflitam de fato a realidade das 

organizações como um todo. Na verdade, refletem a percepção de 

alguns membros destas organizações, devendo-se levar em conta 

suas posições e seus limites; 

- Algumas organizações, apesar de terem se comprometido em 

responder o questionário, não fornecerem seus dados. Tal fato 

ressalta a questão de que muitas organizações operando no Brasil 

não possuem uma cultura de participarem em pesquisas, 

caracterizada por troca de conhecimentos e aprendizagem; 

- Não se pode afirmar que as empresas que participaram da pesquisa 

são realmente aquelas que praticam as melhores práticas do PMI. 

Em função da pouca informação disponível a respeito de quem 

realmente está praticando as melhores práticas do PMI ou sobre 

desempenho em projetos, tornou-se impossível selecionar apenas 

aquelas empresas consideradas as melhores. Optou-se, portanto, 

por convidar diversas organizações e depois selecioná-las pelos 

critérios já apresentados. Tem-se consciência de que existem outras 

organizações que implementaram as melhores práticas do PMI, mas 

não se conseguiu um acesso maior a elas; 
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- Apesar da amostra ser considerada pequena em relação ao universo 

de organizações operando no Brasil, esta atendeu ao que foi 

proposto nesta dissertação. As análises e conclusões obtidas neste 

trabalho limitam-se ao universo de empresas que participaram da 

pesquisa; 

-  As organizações com bom desempenho em projetos ainda são 

minoria, apesar de já terem implementado as melhores práticas do 

PMI, isto sugere que estas práticas possam ainda não estar 

totalmente implementadas ou que  outros fatores não pesquisados 

neste trabalho possam ter uma influência maior no desempenho em 

projetos e  

- O projeto constitui-se em uma excelente fonte de aprendizado para o 

autor, não só com relação a teoria pesquisada, mas também o 

contato com as organizações e resultados do questionário. 

Como complemento deste trabalho, outros fatores não explorados pelo 

autor poderão ser abordados, tais como: liderança, fatores econômicos, 

desempenho financeiro, intensidade da implementação das práticas do PMI, 

intensidade de treinamento a todos envolvidos, nível de maturidade da 

organização com relação as práticas do PMI e não apenas dos profissionais 

certificados PMP. 

Finalizando, cabe destacar que, apesar da hipótese inicial não ter se 

comprovado, certamente os fatores culturais influenciam o desempenho em 

projetos, pois sabemos que de acordo com os principais autores, eles têm grande 
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influência sobre tudo o que acontece em uma organização, porém outras 

características em conjunto aos aspectos culturais parecem ter maior impacto no 

desempenho de projetos das organizações pesquisadas.     
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Apêndice A – Questionário da pesquisa  
 

Questionário sobre o impacto da força cultural sobre os 
resultados da implementação das melhores práticas de 

gerenciamento de projetos  do PMI.    
   

 
A) Dados do entrevistado 

     

 Nome: ______________________________________________      

 Cargo:______________________      

 Telefone: ________________             Fax:____________________      

 E-mail:  _______________________________________________      

       

 
B) Dados da organização 

     

 Razão social: ____________________________________________      

 Divisão: _______________  Atividade principal: _________________      

 Faturamento: ___________________________________________      

 Número de funcionários: ____________________________________      

 Local da sede no Brasil: ____________________________________      

 Controle do capital: ______________________ (país de origem)      

 Quantidade de PMPs: __________  Desde: mes:_____  ano:_____      

 A organização possui um PMO: ____ (S/N)       

       

  
C) Questões sobre força cultural 1 2 3 4 5 

  
  nunca quase 

nunca as vezes quase 
sempre sempre 

1 Aqui, nesta empresa, os membros da organização sentem que realmente fazem 
parte do seu grupo de trabalho. 

          

2 Esta entidade é vista pelos seus membros como "vitalizadora", ou seja, busca o 
crescimento, aquisição de novos recursos e uma imagem externa positiva. 

          

3 Esta empresa é um local onde o clima de trabalho é extremamente orientado 
para a produção. As pessoas estão sempre preocupadas em realizar tarefas.           

4 
O lema que une os membros dessa organização é: utilização de procedimentos, 
métodos formais e de políticas para a execução do trabalho". O cumprimento 
das regras é muito importante. 

          

5 Esta instituição respeita, valoriza e investe em seus recursos humanos. Aqui 
leva-se em conta o moral do empregado.           

6 Aqui, nesta empresa, adaptação e flexibilidade às mudanças são encorajadas 
por serem consideradas pontos fortes.  
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7 O estilo de administração, nesta empresa, encoraja principalmente a 
lucratividade e a excelência de resultados.           

8 Esta instituição enfatiza e defende um ambiente de trabalho estável e previsível. 
          

9 Nesta organização, as discussões em aberto e a tomada de decisão por 
"consenso" são bem vistas e utilizadas.           

10 As pessoas daqui não se importam em assumir riscos. Esta empresa é um local 
onde o clima de trabalho é bastante dinâmico e empreendedor. 

          

11 O lema que une os membros dessa organização é: "ênfase na realização das 
tarefas e no atingimento dos objetivos estabelecidos".              

12 O controle é um princípio administrativo muito estimulado e exercido na 
organização.           

13 
Esta organização é um local de trabalho onde há um clima de relações 
interpessoais muito positivo. As pessoas se dão bem e compartilham suas 
idéias umas com as outras.             

14 Nesta entidade, o estilo de administração encoraja basicamente ações e idéias 
inovativas na solução de problemas, bem como a iniciativa individual.            

15 Aqui, nesta empresa, a direção a seguir e os objetivos são claramente 
entendidos pela maioria dos membros da organização.           

16 
Esta instituição é um local de trabalho onde há um clima bastante informal e 
estruturado. As pessoas prestam atenção aos procedimentos existentes, pois 
eles quase sempre orientam o trabalho.           

17 
Nesta empresa o estilo de administração é caracterizado fundamentalmente por 
trabalho em equipe, consenso, participação no processo de solução de 
problemas e tomada de decisão. 

          

18 O lema que une os mebros desta instituição é "estar envolvido com inovação e 
desenvolvimento" .             

19 Esta entidade estimula e sempre busca alta producitividade e qualidade.           

20 Aqui, nesta empresa, o processo eficiente de informação guia o trabalho e ação 
administrativa.             

21 O lema que une os membros desta instituição é: "lealdade e coesão". Aqui, o 
grau de envolvimento das pessoas no trabalho é grande.            

22 Esta empresa enfatiza o crescimento através do desenvolvimento de novas 
idéias. Gerar sempre novos produtos ou novos serviços é importante.           

23 A ação competitiva e a orientação para os resultados são bastante enfatizadas 
nesta instituição.           

24 Nesta organização, o estilo de administração é caracterizado por previsão de 
desempenho e resultados futuros. 
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B) Questões sobre sucesso na gestão de projetos de 
informática nos últimos dois anos 

1 2 3 4 5 

  

Quantidade de projetos nos ultimos 24 meses: ____________  nunca quase 
nunca as vezes quase 

sempre sempre 

1 Os projetos são implantados no prazo combinado.     
          

2 Os projetos acabam dentro do orçamento.           

3 Os projetos quando terminam, são aceitos formalmente pelos stakeholders. 
          

4 Os projetos implementados atendem todos os requisitos acordados com os 
stakeholders.            
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