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RESUMO 
 

 

 

Este estudo de caso exploratório, contido no campo de gestão de projetos, teve como principal 

objetivo compreender quais são e como são os possíveis perfis dos stakeholders dos projetos 

de desenvolvimento sistêmico da instituição financeira estudada,  de que forma a dimensão de 

complexidade sociopolítica, impacta a complexidade de gestão destes projetos e quais ações 

foram tomadas pelos gerentes dos projetos para mitigar a esta dimensão de complexidade.  

Para atingir este objetivo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas em profundidade com 

15 profissionais que atuam em projetos de tecnologia da instituição, análise de documentos 

internos e externos, públicos, stakeholders e observação. Os resultados encontrados 

demonstraram que a equipe de gerenciamento dos projetos, fornecedores e parceiros 

comerciais, gerentes de operações, outras partes interessadas; gerente de portfólio, gerente de 

programa e o escritório de projetos não foram plenamente reconhecidos por todos os 

entrevistados. Além disto, verificou-se que todos os indicadores da complexidade 

sociopolítica relacionados aos stakeholders  impactam a complexidade na gestão de projetos e 

indicando a existência da dimensão de complexidade sociopolítica nestes tipos de projetos. 

Por fim, também se verificou que os gestores de projeto podem empregar um conjunto de 

ações para mitigar os impactos da complexidade causada pelos stakeholders, tais como: alocar 

recurso em período integral no projeto, determinar papéis e responsabilidades aos envolvidos 

no projeto, escalar os problemas para o sponsor ou uma alçada superior, estabelecer metas 

compartilhadas entre os stakeholders do projeto, paralisar ou encerrar o projeto e realizar 

alinhamento sobre os objetivos do projeto entre os stakeholders. 

Palavras-Chave: gestão de projetos; complexidade de projetos; stakeholders; projeto de 

desenvolvimento de sistemas de informação; estratégias para lidar com a complexidade. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

 

This study of explanatory case, included in the project management department, has as the 

main goals which are and who are the stakeholders of the  systemic development projects of 

the financial institutution being studied, which are and how the extent indicators of the social-

political complexity impact the management conplexity of the projects and which actions 

were taken by the projects managers to mitigate the complexity related to these indicators, 

using mainly, as a theoric reference, seminal publications referred to the stakeholders and the 

project management complexity. In order to achieve this goal, deeply semi-organized 

interviews were done with 15 professionals who work with the technology in this institution, 

analysis of internal and external public documents and observation. The results show that the 

project management team, suppliers and trade partner, operation managers, other interested 

parts, portfolio managers, programming managers and the project office were not totally 

recognized by all the interviewed people. Moreover, it was verified all the indicators of the 

social-political complexity related to stakeholders (existence of hidden agenda, power 

conflicts, confliting priorities and requeriments among the projects, resistence, interference 

and litlle committal from the interest parts in the project and existence of a sênior 

management support) influence the complexity in the project management and indicating the 

existance of the social-political dimension complexity in these kinds of projects. Lastly, it was 

also verfied that the project managers are able to use some actions to soften the impacts of this 

complexity caused by the stakeholders, such as: allocate full time resource in the project, 

determine roles and responsabilities to the involved people in the project, scale the problems 

to the sponsor or  superior competence, determine sharing goals among the project 

stakeholders.  

Keywords: project management; project complexity; stakeholders and development project 

of information systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo PMBoK Guide (2013), projeto pode ser entendido como um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.  Todos os projetos 

seguem, de forma genérica, o seguinte ciclo de desenvolvimento: inicia-se na etapa de 

conceituação, passando pela análise de viabilidade, elaboração, execução e implantação. Este 

ciclo de vida do projeto é linear, embora ocorram iterações entre as etapas. 

Acredita-se que os projetos são realizados desde o início dos tempos. No entanto, eles 

passaram a ser tratados dentro das organizações entre os anos de 1920 e 1930, principalmente 

na indústria aeronáutica dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial verificou-se 

a existência de milhares de projetos, mas a evidência formal da existência de atividades, 

ferramentas e metodologias relacionadas à gestão de projetos se deu a partir dos anos 50. A 

partir deste momento, os conceitos e as ferramentas da gestão de projetos passaram a ser 

conhecidas e aplicadas.  Contudo, esta abordagem tradicional para o gerenciamento de 

projetos não responde às questões vivenciadas pelos gestores de projetos atuais, que lidam 

com projetos que envolvem equipes grandes e diversificadas (dispersas geograficamente e 

multiculturais), planejamento e orçamento agressivos, requerimentos instáveis, ambíguos e 

até mal definidos e podem apresentar maior visibilidade, carga política e conflitos de 

expectativas (HASS, 2009). 

Autores como Hodgson e Cicmil (2004), Thomas (2000) e Cicmil et al. (2006) apontam que 

estas novas vivências requerem que gestão de projetos não seja formada somente por funções 

relacionadas ao acompanhamento de um determinado conjunto de atividades por um período 

específico de tempo, dentro do seu orçamento e do escopo acordado. Para Cicmil et al. 

(2006), isto ocorre porque os projetos da atualidade podem ser entendidos como ambientes 

sociais complexos caracterizados por tensões causadas entre a imprevisibilidade, o controle e 

a interação colaborativa entre os stakeholders do projeto. Nesta perspectiva, estes autores 

ressaltam que os principais problemas e itens que refletem o cotidiano dos gestores de 

projetos são: complexidade de projetos, processo social, criação de valor, conceitualização de 

projetos e desenvolvimento profissional. 

Destas preocupações e problemas que assolam estes profissionais, a complexidade de projetos 

pode ser entendida como uma variável independente, que impacta a prática e o desempenho 

das atividades relacionadas ao gerenciamento de projetos (GERALDI et al., 2011). Esta 

variável pode ajudar a entender o motivo pelo qual os projetos regularmente falham ao 
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alcançar os seus objetivos relacionados a custos, tempo, qualidade e escopo (MAYLOR et al., 

2008). 

Em 1996, David Baccarini abordou complexidade estrutural, com a publicação do artigo “The 

concept of project complexity – a review”. Esta dimensão da complexidade está relacionada 

ao grande número de elementos distintos e interdependentes, e muito se assemelha ao 

conceito da complexidade, entendida como um conjunto de entidades inter-relacionadas 

(SIMON, 1962). 

É possível verificar uma evolução nos conceitos de complexidade de projetos. Outros autores 

abordaram a complexidade estrutural (AUSTIN et al., 2002; CLIFT e VANDENBOSCH, 

1999; JAAFARI, 2003), enquanto que Williams (1995) propôs a incerteza como uma 

dimensão de complexidade. A dimensão incerteza está relacionada ao estado atual e futuro de 

cada elemento que compõe o sistema que está sendo gerenciado, a forma como eles interagem 

e os impactos que estas interações irão gerar. 

Ribbers e Schoo (2002), Xia e Lee (2005), Benbya e McKelvey (2006) e Maylor et al. (2008) 

definiram a complexidade como sendo uma combinação entre as dimensões da complexidade 

estrutural e dinâmica (relacionada às mudanças que ocorrem nos projetos). Williams (2005) 

considerou o andamento do projeto como uma nova dimensão da complexidade, abordando a 

urgência e a criticidade atreladas aos objetivos de tempo que requerem estruturas diferentes e 

atenção gerencial. 

A combinação das dimensões de complexidade estrutural, incerteza e andamento foi estudada 

por autores como Dvir et al. (1998;1996), Shenhar e Dvir (2007) e Williams (2005). Por fim, 

a dimensão sociopolítica passou a ser considerada como uma dimensão de complexidade 

através de estudos feitos pelos autores Geraldi e Adlbrecht (2007). Segundo estes autores, esta 

dimensão está associada à complexidade que emerge da combinação dos aspectos políticos e 

emocionais envolvidos nos projetos.  

Os stakeholders contribuem ativamente para o aumento da complexidade nos projetos e 

influenciam diretamente na forma como o projeto é gerenciado (MAYLOR et al., 2008). Isto 

fez com que eles fossem considerados em alguns atributos e indicadores destas dimensões de 

complexidade. Na complexidade estrutural, foram analisados fatores relacionados ao número 

de stakeholders (MAYLOR et al., 2008), a intensidade de envolvimento e interdependência 

entre os stakeholders (MAYLOR et al., 2008; HOBDAY, 1998). Na dimensão de incerteza 
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foram estudadas as complexidades relacionadas à existência de stakeholders não identificados 

e a experiência prévia que eles possuem com relação ao projeto e às técnicas de 

gerenciamento de projeto (MAYLOR et al., 2008). Na dimensão sociopolítica foram 

analisados fatores como o nível de comprometimento, a resistência, a autoridade e a confiança 

dos stakeholders e os conflitos, as lutas de poder e o não compartilhamento de metas de 

objetivos entre os stakeholders (MAYLOR et al., 2008). 

Embora a influência dos stakeholders tenha sido analisada sob a ótica das dimensões de 

complexidade, as pesquisas existentes sobre a complexidade em projetos de tecnologia 

concentram-se nas dimensões da complexidade estrutural, dinâmica e incerteza, uma vez que 

os temas mais abordados estão relacionados às complexidades geradas pela evolução dos 

requisitos e necessidades dos usuários. Desta forma, resta ainda explorar como os 

stakeholders contribuem para as dimensões de complexidade sociopolítica e andamento nos 

projetos de tecnologia. 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Neste contexto, este trabalho analisa a relação existente entre gestão de projetos de tecnologia, 

stakeholders e a dimensão da complexidade sociopolítica. A escolha de estudar somente esta 

dimensão de complexidade se deu pelo fato de os stakeholders serem considerados 

diretamente nos atributos e indicadores desta dimensão, enquanto que a dimensão andamento 

trata os stakeholders indiretamente por meio da avaliação da taxa na qual o projeto é (ou 

deveria ser) entregue. 

O estudo desta relação deu-se através da seguinte pergunta de pesquisa: De que forma a 

complexidade sociopolítica, relacionada aos stakeholders, influencia na gestão de projetos de 

tecnologia na percepção de profissionais que atuam com estes projetos em uma instituição 

financeira?  

1.2 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DA PESQUISA  

1.2.1 Objetivos gerais 

Caracterizar como a dimensão de complexidade sociopolítica relacionada aos stakeholders 

influencia na gestão de projetos de tecnologia de uma instituição financeira brasileira, na 
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percepção dos profissionais que atuam com estes projetos, bem como contribuir com 

possíveis ações para mitigar esta complexidade. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Identificar e caracterizar os possíveis perfis dos stakeholders dos projetos de tecnologia da 

instituição financeira estudada.  

2. Identificar de que forma a complexidade sociopolítica, relacionada aos stakeholders, 

impacta a gestão dos projetos de tecnologia da instituição financeira estudada. 

3. Identificar as ações tomadas pelos gerentes de projetos de tecnologia da instituição 

estudada para mitigar a complexidade sociopolítica relacionada aos stakeholders em seus 

projetos. 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

1.3.1 Justificativa Teórica  

A relevância deste trabalho está relacionada às suas contribuições acadêmicas e à prática 

administrativa. Academicamente, espera-se uma melhor compreensão sobre a relação 

existente entre stakeholders, dimensão de complexidade sociopolítica e gestão de projetos de 

tecnologia.  

Assim, espera-se oferecer um framework que indique possíveis consequências que a dimensão 

da complexidade sociopolítica traz ao projeto. Adicionalmente, o estudo poderá contribuir 

para esclarecer natureza das ações e intervenções requeridas para gerenciar projetos com este 

tipo de complexidade.  

1.3.2 Justificativa Prática  

No aspecto da prática administrativa, entender como os indicadores da dimensão de 

complexidade sociopolítica, relacionados aos stakeholders, influenciam a gestão de projetos 

de tecnologia, permitem que os gestores de projetos reflitam sobre o contexto de 

gerenciamento de projetos em suas empresas, proporcionando melhor entendimento sobre os 

fatores que contribuem para o aumento da complexidade, possíveis estratégias para mitigar 

esta complexidade e quando será apropriado intervir para melhorar a gestão dos projetos.  
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Além disto, este estudo poderá auxiliar os gestores de projetos a ter insights sobre as 

intenções, agendas políticas e motivadores individuais dos stakeholders, para identificar 

possíveis tensões, assimetrias de poder e padrões de comunicações que possam elevar a 

complexidade na gestão dos projetos e a identificar os conhecimentos e habilidades que 

possam ajudar o gerente de projetos a lidar com este tipo de complexidade na gestão de 

projetos de tecnologia.  

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Para atingir os objetivos propostos, o estudo estará estruturado da seguinte forma: (1) 

Introdução; (2) Revisão teórica sobre o tema em pesquisa, em especial sobre stakeholders, 

complexidade e complexidades relacionadas aos stakeholders; (3) Metodologia escolhida; (4) 

Resultado dos dados; (5) Discussão dos resultados; (6) Conclusão do trabalho, versando sobre 

contribuições teóricas e práticas para o assunto, limitações e sugestões para estudos futuros; 

(7) Referências bibliográficas; (8) Anexos, contemplando o roteiro utilizado para as 

entrevistas em profundidade. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O objetivo desta seção é apresentar, de forma breve, a principal literatura relacionada ao 

problema de pesquisa investigado neste estudo. Desta forma, a base teórica utilizada para este 

estudo será dividida em 03 partes: (1) abordará literatura relacionada ao conceito, 

identificação e papel desempenhado pelos stakeholders no projeto; (2) o conceito de 

complexidade, complexidade nas organizações, complexidade de projetos, complexidade no 

desenvolvimento de sistemas de informação e gerenciamento da complexidade e (3) 

complexidades relacionadas aos stakeholders. 

2.1 STAKEHOLDERS 

Este tópico aborda o conceito de stakeholders, a evolução deste conceito nos estudos 

relacionados a projetos, a identificação e o papel desempenhado pelos stakeholders no 

projeto.  

2.1.1 Breve conceituação 

A palavra stakeholder surgiu em 1963, em um memorando no Stanford Research Institute 

(SRI International), que mostrava a necessidade dos gerentes das organizações entenderem as 

preocupações dos acionistas, empregados, clientes, fornecedores, credores e sociedade para 

desenvolverem estratégias e obterem sucesso no longo prazo. 

Freeman (1984), em seu livro “Stakeholder Management: A Stakeholder approach”, buscou 

oferecer uma abordagem para que as empresas considerassem os stakeholders ao elaborarem 

a sua estratégia pois, ao conhecerem os seus stakeholders, poderiam obter desempenho 

superior. Outro argumento utilizado por Freeman (1994) foi que as teorias de gestão 

existentes na época, baseadas nos acionistas, não eram adequadas para os níveis e tipos de 

mudanças que estavam ocorrendo no ambiente interno e externo às organizações (competição 

internacional, novas relações industriais, mercado global de recursos, mudanças de 

tecnologia, aumento da preocupação ambiental, etc.), sugerindo, então, a teoria dos 

stakeholders. Esta teoria ressalta a importância em considerar os grupos ou os indivíduos que 

podem afetar ou ser afetados pela realização dos objetivos das organizações.  

O conceito de stakeholders evoluiu principalmente através de pesquisas realizadas entre os 

anos de 1980 e 1990, que buscavam entender como resolver problemas de gestão de empresas 
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que estavam contidas em um ambiente instável, considerando a criação de valor, a realização 

de negócios globais e a conexão entre negócios e ética (Parmar et al., 2010). 

Há diversos conceitos sobre os stakeholders, desde os conceitos mais amplos como o conceito 

de stakeholders apresentado por Freeman (1984) - “todos os grupos ou indivíduos que podem 

afetar ou ser afetados pela realização dos objetivos das organizações”, até os mais restritos, 

como a definição dada por Clarkson (1994). Segundo este autor, os stakeholders podem ser 

classificados como voluntários (aqueles que assumiram algum tipo de risco por terem 

investido alguma forma de capital ou algo de valor na organização) e involuntário (aqueles 

que suportam riscos decorrentes da execução das atividades das organizações). 

A diferença entre estes conceitos está no fato de que os mais restritos se baseiam na realidade 

prática de recurso, tempo, atenção e paciência dos gestores para lidar com restrições externas. 

Enquanto que os conceitos mais amplos se baseiam na realidade empírica de que as 

organizações podem ser realmente afetadas ou afetar qualquer indivíduo ou interesse, 

tornando o gerenciamento de stakeholders uma tarefa extremamente complexa à organização 

(MITCHEL et al., 1997). 

2.1.2 Breve evolução do conceito nos estudos relacionados a projetos 

O conceito de stakeholders nos estudos relacionados a projetos foi estudado por Littau et al. 

(2010) que, em seu estudo “25 years of stakeholder theory in project management literature”, 

realizou uma revisão de literatura baseada nos artigos publicados nos principais journals que 

abordam o gerenciamento de projetos (International JournaI of Project Management,Project 

Management Journal, International Journal of Managing, Projects in Business, and 

International e Journal of Project Organisation and Management) entre os anos de 1984 a 

2009. Neste estudo foram identificados três conceitos de stakeholders, amplamente utilizados 

nos estudos realizados na área de projetos durante este período: 

 Tipo I – “Interessado em”: “Stakeholders são aqueles que têm interesse no resultado 

gerado pelo projeto”. 

 Tipo II - “Pode afetar ou é afetado por”: “Stakeholders em uma organização é 

qualquer grupo ou indivíduo capaz de afetar ou ser afetado pelas atividades realizadas 

pelas empresas para atingirem os seus objetivos organizacionais”  

 Tipo III: São definições que mesclam os dois conceitos apresentados acima, tais como: 
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o “Stakeholders são indivíduos, grupos ou instituições com interesse no projeto, 

e que podem afetar o seu resultado”. 

o  “Stakeholders são indivíduos e organizações que podem ser ativamente 

envolvidos no projeto, ou cujos interesses podem ser positivamente ou 

negativamente afetados como resultado da execução do projeto, ou pelo 

término do projeto de sucesso” (PMBOK GUIDE, 2013). 

 

Littau et al. (2010) verificou que até o ano de 2002 houve grande utilização do conceito Tipo 

I. A partir deste período, passa-se a utilizar com maior frequência as definições dos Tipos II e 

III, conforme pode ser observado no gráfico abaixo. 

 
Gráfico 1 - Evolução da definição de stakeholders nos estudos relacionados a projetos. 

Fonte: Adaptado de Littau et al. (2010) 

2.1.3 Identificação dos stakeholders 

Como descrito anteriormente, as principais definições de stakeholders encontradas na 

literatura são bem abrangentes. Ter uma definição clara sobre quem são os stakeholders é 

fundamental para que seja possível identificá-los e analisá-los da forma correta.  

Mitchell et al. (1997) em seu estudo “Toward a Theory of Stakeholder Identification and 

Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts”, avaliaram 27 artigos que 

abordavam as diversas definições sobre stakeholders e mostraram que eles podem ser 

identificados como primários ou secundários; como proprietários e não proprietários da 
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empresa; como proprietários de capital ou proprietários de menos ativos tangíveis; como 

atores ou aqueles que atuam na prática; como aqueles que possuem relacionamento voluntário 

ou involuntário com a empresa; como aqueles que são os titulares do direito, contratantes, 

reivindicadores morais; como provedores de recursos ou dependentes; como tomadores de 

risco ou influenciadores e como internos ou externos.  

Segundo o PMBOK Guide (2013), são stakeholders de um projeto a equipe do projeto 

(formada pelos gerentes de projetos, patrocinadores (sponsors), as equipes de gerenciamento 

do projeto e os outros membros do projeto), gerente de portfólio, gerente de programas, 

escritório de projetos, fornecedores e parceiros comerciais, clientes e usuários, responsáveis 

pelo gerenciamento de operações, gerentes funcionais e outras partes interessadas. 

 
Esquema 1 - Stakeholders do projeto 

Fonte: PMBOK Guide (2013) 

2.1.4 Papel desempenhado pelos stakeholders nos projetos  

Para caracterizar os stakeholders pertencentes ao projeto, é necessário entender qual o papel 

desempenhado pela equipe do projeto, gerente de portfólio, gerente de programas, escritório 

de projetos, fornecedores e parceiros comerciais, clientes e usuários, responsáveis pelo 

gerenciamento de operações, gerentes funcionais e outras partes interessadas. 
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2.1.4.1 Equipe do projeto 

A equipe do projeto é formada pelo gerente de projetos, patrocinador (sponsor), equipes de 

gerenciamento do projeto e os outros membros do projeto (PMBOK GUIDE, 2013).  O papel 

desempenhado por estas partes interessadas foi detalhado nos itens abaixo.  

2.1.4.1.1 Gerente de projetos  

O gerente de projetos é o profissional designado pela organização para atingir os objetivos do 

projeto, sendo sua responsabilidade compreender e aplicar o conhecimento, as ferramentas e 

as técnicas reconhecidas como boas práticas na gestão de projetos, bem como apresentar as 

habilidades da área específica e ter as competências de gerenciamento exigidas (PMBOK 

GUIDE, 2013).  

O gerente de projetos é o profissional responsável por administrar as interfaces existentes no 

projeto, desenvolvendo ações de integração em todas as suas etapas, e as habilidades 

esperadas deste profissional são constantemente objeto de estudos relacionados à gestão de 

projetos (RABECHINI JR, 2001). 

Kerzener (1992), conforme citado por Rabechini Jr. (2001), definiu 10 habilidades esperadas 

para o gestor de projetos: construção de equipes, liderança, resolução de conflitos, 

competência técnica, planejamento, organização, empreendedor, administração, suporte 

gerencial e alocar recursos.  

Habilidade Característica 

Construção de equipes Capacidade de formar e gerenciar equipes de trabalho. 

Liderança Capacidade de influenciar a equipe e os stakeholders do projeto. 

Resolução de conflito 
Capacidade de identificar e resolver os conflitos no âmbito do 

projeto. 

Competência técnica Capacidade de coordenar as ações técnicas do projeto. 

Planejamento Capacidade de elaborar planos e executá-los. 

Organização 
Capacidade de estabelecer os critérios de trabalho no âmbito do 

projeto. 

Empreendedor Capacidade de gerar e gerenciar negócios para o projeto. 

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

Suporte gerencial 
Capacidade de gerenciar as interfaces com os stakeholders, 

principalmente com a alta administração. 

Alocar recursos 
Capacidade de estabelecer os recursos necessários às várias fases 

do projeto.  
Quadro 1 - Habilidades do gestor de projetos. 

Fonte: Adaptado Kerzener (1992) conforme citado por Rabechini Jr. (2001) 
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Shtub, Bard & Globerson (1994), conforme citado por Rabechini Jr. (2001), mapearam 08 

habilidades necessárias para o gestor do projeto: liderança, administração do tempo, 

negociação, técnica, comunicação, relacionamento com o cliente, relacionamento humano e 

gestão de orçamento.  

Habilidade Característica 

Liderança Capacidade de estabelecer metas e de fazer cumpri-las. 

Administração do tempo Capacidade de gerenciar o prazo das atividades do projeto. 

Negociação 

Capacidade de negociar com as várias entidades que participam 

do projeto. 

Técnica Capacidade de definir o objetivo e o escopo do projeto. 

Comunicação 

 

Capacidade de estabelecer um sistema de informação no 

projeto. 

Relacionamento com o 

cliente  

Capacidade de contratar fornecedores e de relacionar-se com os 

clientes. 

Relacionamento humano 

Capacidade de gerenciar as relações humanas, resolvendo 

conflitos e estimulando as pessoas. 

Gestão de orçamento Capacidade de elaborar e gerenciar planos financeiros. 
Quadro 2 - Habilidades do gestor de projetos. 

Fonte: Adaptado de Shtub, Bard & Globerson (1994) conforme citado por Rabechini Jr. (2001) 

 

Jiang, Klein e Margulis (1998), conforme citado por Rabechini Jr. (2001), identificaram 18 

habilidades necessárias para o gestor de projetos de tecnologia: ter diplomacia, entrevistar, 

direcionar, ter paciência, ser assertivo, liderar, comunicar, escrever, ouvir, ter empatia, 

vender, ser político, gerir, treinar, cooperar, exercer comunicação organizacional, exercer 

comunicação não verbal e ter sensibilidade.  

Habilidade Característica 

Ter diplomacia 

Ser capaz de dizer não sem ser brusco; exibir tato ao lidar com o 

outro.  

Entrevistar  

Capacidade de realizar as perguntas corretas, a fim de obter as 

informações necessárias. 

Direcionar 

Capacidade de dar instruções e comunicar os requisitos dos 

clientes para os programadores e staff de apoio. 

Ter paciência 

Capacidade de continuamente refinar os requisitos dos usuários, 

tolerar falta de conhecimento sobre as questões tecnológicas e 

especificidades do projeto. 

Ser assertivo 

Insistir em um determinado direcionamento, mesmo que possa ser 

impopular.  

Liderar  

Manter o nível de trabalho com a equipe satisfeita; dar 

recompensas e punição de forma efetiva. 

Comunicar 

Ter a capacidade de apresentar as suas ideias de forma entendível 

pelo seu público. 



26 

 

Escrever 

Capacidade de preparar documentos que comuniquem as ideias 

de forma precisa e facilmente entendíveis pelos leitores. 

Ouvir 

Capacidade de prestar atenção e se concentrar no que está sendo 

dito e realizar perguntas que complementem eventuais incertezas.  

Empatia  

Ser capaz de compreender como os outros se sentem; determinar 

com precisão o que alguém pensa sobre um determinado 

problema. 

Vender  

Capacidade de promover o projeto em que atua; persuadir os 

outros a aceitarem o seu ponto de vista. 

Ser político 

Entender o que motiva os indivíduos; determinar fontes de poder 

e influência na organização. 

Gerir 

Planejamento, organização e controle dos projetos, para que ele 

seja realizado no prazo e orçamento determinado.  

Treinar  

Ensinar usuários e grupos não técnicos sobre os entregáveis 

desenvolvidos no projeto. 

Cooperar 

Capacidade de trabalhar em equipe; resolver conflitos de forma 

eficaz. 

Exercer comunicação 

organizacional 

Ter uma visão ampla dos objetivos operacionais da empresa; 

entender as orientações dadas pela hierarquia. 

Exercer comunicação 

não verbal 

Ser capaz de reforçar mensagens com os outros através de gestos 

e expressões. 

Ter sensibilidade  

Estar ciente das implicações do projeto e das alterações que serão 

geradas aos usuários. 
Quadro 3 - Habilidades do gestor de projetos. 

Fonte: Adaptado de Jiang, Klein e Margulis (1998) conforme citado por Rabechini Jr. (2001) 

 

2.1.4.1.2 Patrocinador (Sponsor) 

Segundo o PMBoK Guide (2013), o patrocinador (sponsor) é um indivíduo ou grupo que 

fornece recursos e suporte para o projeto, podendo ser interno ou externo a organização do 

gerente de projeto. 

De forma geral, o patrocinador é um representante sênior da organização ou cliente que está 

solicitando o projeto, responsável pela intermediação entre o dono do projeto (cliente) e as 

entregas do projeto (organização do projeto), ao atuar como o ponto focal para o gerente de 

projetos e os interesses dos clientes (BRYDE, 2008). Ainda, segundo este autor, ao ser o 

ponto focal entre o cliente e o gerente de projeto, o patrocinador poderá ser visto a partir de 

duas perspectivas: a externa e a interna. Na externa, o patrocinador concentra-se no projeto do 

ponto de vista do cliente, assim o sponsor desempenha atividades que visam dar ampla 

visibilidade ao projeto, tais como: a definição dos benefícios e requisitos do projeto e o 

monitoramento da realização deste benefício. Já a segunda perspectiva envolve dar, ao 

gerente e à equipe de projetos, o suporte necessário para que eles exerçam seus papeis, através 
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da realização de atividades como: garantir os recursos adequados ao projeto, garantir que a 

equipe receba o treinamento necessário para que o objetivo do projeto seja atingido,  

mostrando o seu engajamento com a gestão do projeto.  

Apresentando a perspectiva interna ou externa, o patrocinador será responsável por atividades 

que abrangem a totalidade do ciclo de vida do projeto, tais como:  

 Promover o projeto desde a sua concepção até o seu encerramento e angariar o suporte 

em toda a organização (PMBOK GUIDE; 2013). 

 Conduzir o projeto em suas etapas iniciais até a sua autorização formal (PMBOK 

GUIDE; 2013).  

 Contribuir efetivamente no desenvolvimento do escopo inicial e termo de abertura 

(PMBOK GUIDE; 2013). 

 Submeter questões referentes ao projeto aos níveis hierárquicos superiores e se 

envolver em questões importantes (por exemplo: autorização de alteração de escopo, 

decisões para continuação ou encerramento do projeto, análises de final de fase) 

(PMBOK GUIDE; 2013). 

 Contribuir na definição dos benefícios e requisitos de negócio e monitorar 

continuamente o projeto e a realização dos seus benefícios (BRYDE, 2008). 

 Estabelecer uma estratégia do projeto considerando as prioridades e contribuir na 

definição dos critérios de sucesso do projeto (BRYDE, 2008).  

 Garantir a entrega do projeto e, em casos extremos, tomar a decisão de cancelar o 

projeto (BRYDE, 2008).  

2.1.4.1.3 Equipe de gerenciamento de projetos 

A equipe de gerenciamento de projetos é um subconjunto da equipe do projeto, sendo 

responsável pelas atividades de gerenciamento do projeto e liderança, tais como: iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento das várias fases do projeto. 

Segundo o PMBOK Guide (2013), ao realizar as atividades de gerenciamento e liderança, a 

equipe desempenha as seguintes atividades:  

 Conhecer e influenciar, quando possível, os fatores relacionados aos recursos humanos 

que podem impactar o projeto, por exemplo: ambiente da equipe, localização 

geográfica do membro da equipe, comunicação entre as partes interessadas, questões 



28 

 

políticas internas e externas, questões culturais e outros fatores pessoais que podem 

alterar o desempenho do projeto.  

 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, produzindo o sistema de 

gerenciamento de cronograma (escolha de metodologia e seleção de ferramenta para 

elaboração de cronograma). 

 Realizar avaliações formais ou informais da eficácia da equipe do projeto, visando ao 

desenvolvimento da equipe. Com base nesta avaliação deverá realizar a identificação 

de treinamentos, orientação, mentoria e assistência, bem como indicar os recursos e 

recomendações para melhoria da equipe. 

 Negociar a alocação de recursos com gerentes funcionais, outras equipes de 

gerenciamento de projetos da organização, fornecedores e parceiros externos. 

Para projetos menores, o papel exercido por esta parte interessada pode ser realizado pelos 

membros da equipe ou pelo gerente de projetos.  

2.1.4.1.4  Membros da equipe do projeto 

Segundo o PMBOK Guide (2013), os membros do projeto são aqueles que foram alocados no 

projeto e que irão desempenhar todas as atividades para entregar o ativo. Estes stakeholders 

são responsáveis pelo desenvolvimento dos produtos ou serviços do projeto, sejam eles 

considerados intermediários ou finais (RABECHINI JR. E CARVALHO, 2002), estando as 

suas competências normalmente associadas ao conteúdo técnico do projeto. 

2.1.4.2 Demais partes interessadas 

Neste item foi descrito o papel exercido no projeto pelos seguintes stakeholders: gerente de 

portfólio, gerente de programas, escritório de projetos, fornecedores e parceiros comerciais, 

clientes e usuários, gerentes de operações, gerentes funcionais e outras partes interessadas. 

2.1.4.2.1 Escritório de projetos (Project Management Office - PMO) 

Segundo o PMBOK Guide (2013), o escritório de projetos é um corpo ou entidade 

organizacional à qual são atribuídas várias responsabilidades relacionadas ao gerenciamento 

centralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio.  

Rodrigues, Rabechini Jr. e Csillag (2006) mostraram que há outras definições para escritório 

de projeto, tais como: 
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 Local do gerenciamento de projetos na organização.  

 Centro corporativo de controle da propriedade intelectual de gerenciamento de 

projetos. 

 Organização centralizada, dedicada ao aperfeiçoamento de práticas e resultados do 

gerenciamento de projetos.  

Estes autores também conceituaram o escritório de projetos como sendo uma unidade 

organizacional responsável pelos processos de gestão de projetos, tendo que prover o suporte 

necessário para os que os gerentes de projetos gerenciem seus projetos dentro do prazo, custo 

e qualidade requeridos, através da utilização de métodos e processos de planejamento, 

acompanhamento e controle. Ainda, segundo estes autores, esta unidade organizacional 

também é responsável por realizar a comunicação entre o gerente de projetos e a alta 

administração.  

As principais atribuições do escritório de projetos são as seguintes (PMBOK GUIDE, 2013):  

 Gerenciamento de recursos compartilhados entre todos os projetos administrados pelo 

escritório de projetos.  

 Identificação e desenvolvimento de metodologia, melhores práticas e padrões de 

gerenciamento de projetos. 

 Orientação, aconselhamento, treinamento e supervisão. 

 Desenvolvimento e gerenciamento de políticas, procedimentos e modelos padrões de 

gerenciamento de projetos por meio de auditorias do projeto.  

 Desenvolvimento e gerenciamento de políticas, procedimentos, formulários e outras 

documentações compartilhadas do projeto (ativos de processos organizacionais). 

 Coordenação da comunicação entre os projetos. 

 Gerenciamento das principais mudanças no escopo dos projetos que estão sob sua 

gestão. 

Na prática, as atividades desempenhadas pelo escritório de projetos poderão variar, 

dependendo das necessidades da organização e de seu grau de maturidade. Desta forma, as 

funções desempenhadas pelo PMO poderão variar entre atividades relacionadas ao suporte ao 

gerenciamento de projetos, até ser responsável pela definição das estratégias empresariais e 

alocação de recursos.  
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Rodrigues, Rabechini Jr. e Csillag (2006) mostram que os escritórios de projetos podem ser 

classificados em três níveis de maturidade, conforme as atividades que desempenham: 

 Nível 1- Escritório de apoio a projetos: Apresenta foco em projetos específicos, sendo 

normalmente empregado nas áreas funcionais e tem como objetivo básico dar suporte 

no gerenciamento de recursos. 

 Nível 2 – Escritório de gerenciamento de projetos: Foco em programas ou múltiplos 

projetos. Este tipo fornece suporte ao grupo de gerentes com relação a metodologia e 

no acompanhamento de desempenho, além de atuar como centro disseminador das 

práticas de gerenciamento de projetos. 

 Nível 3 – Diretoria de projetos: Apresenta foco na gestão do portfólio de projetos, 

focando em questões estratégicas em termos de gerenciamento de projetos. 

2.1.4.2.2 Clientes e usuários 

Segundo o PMBOK Guide (2013) os clientes são aquelas pessoas ou organizações que irão 

aprovar e gerenciar o resultado do projeto, enquanto que os usuários são aqueles que irão 

utilizar o resultado do projeto. Ambos podem ser externos ou internos à organização. 

2.1.4.2.3 Fornecedores e parceiros comerciais 

Segundo o PMBOK Guide (2013), os fornecedores correspondem às empresas externas que 

assinam um contrato para fornecimento de componentes ou serviços necessários ao projeto. 

Já, os parceiros de negócio são as organizações externas que possuem uma relação especial 

com a empresa. Estes parceiros podem fornecer consultoria especializada ou desempenham 

algum papel específico no projeto (atividades de suporte). 

2.1.4.2.4 Gerentes funcionais  

Segundo o PMBOK Guide (2013), os gerentes funcionais são aquelas pessoas que 

desempenham uma função gerencial dentro de uma área administrativa ou funcional do 

negócio, tendo uma diretiva clara para gerenciar todas as tarefas dentro de sua área de 

responsabilidade funcional. Este gerente pode fornecer consultoria sobre determinado assunto 

ou serviços ao projeto, sendo responsável por proporcionar supervisão de gerenciamento de 

uma área administrativa. 
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Como estes gerentes possuem equipe permanente para executar o trabalho relacionados as 

suas atividades contínuas, acabam sendo responsáveis por gerenciar os recursos que serão 

empregados no projeto, cabendo a eles discernir a distribuição destes recursos, de acordo com 

as estratégias definidas pela empresa. Estes stakeholders também são responsáveis pelo 

alinhamento entre os projetos e as estratégias da organização. 

2.1.4.2.5 Gerente de programas 

É responsável pelo gerenciamento de projetos relacionados de forma coordenada, visando a 

obter benefícios e controle não disponíveis quando gerenciados individualmente. Este gerente 

interage com cada gerente de projetos para oferecer apoio e orientação em projetos 

individuais (PMBOK GUIDE; 2013). 

O gerente de programa deverá acompanhar e dar suporte aos gerentes dos projetos contidos 

em seu portfólio, o que faz com que estes profissionais trabalhem em conjunto para atingir os 

objetivos do projeto e garantir que o plano do projeto esteja alinhado com o plano do 

programa. 

2.1.4.2.6 Gerente de portfólio 

O gerente de portfólio é responsável pela governança de alto nível de um conjunto de projetos 

ou programas, que podem ou não ser interdependentes (PMBOK GUIDE, 2013). São 

atribuições do gerente de portfólio: 

 Verificar se os planos de projetos que compõem seu portfolio são realistas, 

considerando a robustez dos planos com relação aos problemas que podem impactar a 

criação de valor que este projeto traz. 

 Selecionar os projetos que irão compor o portfólio. 

2.1.4.2.7 Gerentes operacionais  

São aqueles que apresentam uma função gerencial em uma área de negócio principal, como 

pesquisa e desenvolvimento, design, fabricação, teste ou manutenção. Estes gerentes lidam 

diretamente com a produção e manutenção dos produtos ou serviços vendíveis da empresa. 

Desta forma, dependendo do tipo do projeto, uma entrega formal acontece no seu término 

para passar a documentação técnica e outros registros permanentes do mesmo para esta equipe 
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de gerenciamento funcional, que irá incorporar o projeto entregue em suas operações normais 

e fornecer o suporte de longo prazo (PMBOK GUIDE; 2013). 

2.1.4.2.8 Outras partes interessadas  

Correspondem a entidades de aquisições, instituições financeiras, órgãos públicos 

reguladores, especialistas em áreas do conhecimento, consultores, entre outros. Estes 

stakeholders podem ter um interesse financeiro no projeto, contribuir com informações para o 

projeto, ou ter um interesse no resultado do mesmo (PMBOK GUIDE; 2013). 

2.2 COMPLEXIDADE 

Este tópico aborda o conceito de complexidade, a complexidade nas organizações, a evolução 

deste conceito nos estudos relacionados a projetos, à complexidade no desenvolvimento de 

sistemas de informação e gerenciamento de complexidade.  

2.2.1 Breve conceituação 

A complexidade é um conceito que abrange diversas disciplinas, métodos e ciências, tais 

como a teoria do caos, vida artificial e redes complexas. A palavra complexidade decorre do 

latim “Cum” (juntos, ligados) e “Plexus” (entrelaçado), e segundo o dicionário Oxford, o 

termo complexo “consiste em partes diferentes e conectadas” ou “não é fácil para analisar e 

entender; complicado ou intrínseco”. A primeira definição está alinhada à definição feita por 

Simon (1962), que conceitua a complexidade como sendo um conjunto de entidades inter-

relacionadas. 

A complexidade também é caracterizada por fatores como: grande número de elementos ou 

variáveis; heterogeneidade destes elementos e seus relacionamentos (KLIR, 1991; SIMON, 

1962, apud GERALDI et al., 2011); variedade de objetivos, perspectivas, culturas, etc.; 

dificuldade (FRAME, 2002 apud GERALDI et al., 2011), incerteza (WILLIAMS, 2002 apud 

GERALDI et al.,2011), dinamismo, singularidade (KLIR, 1991 apud GERALDI et al.,2011), 

falta de clareza ou baixo grau de definição de objetivos, escopo e métodos (CRAWFORD, 

2005 apud GERALDI et al.,2011). 

2.2.2 Complexidade nas organizações 

A complexidade é um conceito que abrange diversas disciplinas, métodos e ciências, tais 

como a teoria do caos, vida artificial e redes complexas. Alguns dos atributos dos fenômenos 
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complexos são: a incerteza, a não linearidade, a auto-organização, a turbulência e 

imprevisibilidade. Estes atributos são característicos do ambiente nos quais as empresas 

operam e são potencializados por fatores como a globalização, tecnologia e desregulação. 

Isto faz com que as organizações vivenciem circunstâncias caóticas e tenham que se adaptar a 

uma nova realidade, na qual precisam lidar com a complexidade em fatores relacionados à 

liderança, estratégia, inovação. Esta nova realidade engloba os seguintes fatores: 

 Reconhecimento da importância ambiente (mercado) instável e em permanente 

evolução, no qual as organizações tentam acompanhar a evolução de seus ambientes e 

competem entre si por recursos limitados para terem competitividade e sobreviverem 

no mercado. Isto fez com que as organizações passassem a ser enxergadas como 

sistemas que estão sujeitos a oscilações (NAVEIRA, 1999). 

 A alteração na forma como a empresa lida com o seu funcionário. A organização passa 

a adotar o modelo de gestão de relacional, no qual o funcionário passa a ser visto 

como um sujeito do trabalho-reflexivo, conflituoso, interativo, afetivo, critico, 

cooperativo, criativo e autônomo (AGOSTINHO, 2003). 

 O controle rigoroso de uma organização passou a ser impraticável dado o número de 

relações internas e externas criadas por sistemas de comunicações capazes de integrar 

os indivíduos, impactando o planejamento e controle totais (AGOSTINHO, 2003). 

2.2.3 Complexidade em projetos 

O entendimento da complexidade é relevante para os profissionais e acadêmicos. Ambos 

possuem a necessidade de lidar com a complexidade para determinar como o indivíduo ou 

uma organização responde a esta complexidade (GERALDI et al., 2011).  

Segundo Baccarini (1996), os profissionais frequentemente descrevem seu projeto como 

simples ou complexos, quando eles discutem gerenciamento de riscos, indicando que há uma 

aceitação prática de que a complexidade faz a diferença na forma como o projeto é 

gerenciado. Não seria surpreendente afirmar que projetos complexos demandam um maior 

nível de gerenciamento e que, como descrito anteriormente, a aplicação de modelos criados 

para projetos mais convencionais seja considerada inapropriada para os projetos complexos. 

Ainda, segundo este autor, a importância da complexidade no gerenciamento de projetos pode 

ser observada em uma série de fatores, tais como:  
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1. Complexidade de projetos ajuda a determinar o planejamento, a coordenação e o 

controle dos requisitos.  

2. A complexidade de projetos dificulta a clara identificação das principais metas e 

objetivos dos projetos. 

3. Complexidade é um critério importante na seleção dos insumos necessários para os 

projetos, por exemplo: expertise e experiência requeridas para o time de projetos.  

4. Complexidade é frequentemente usada como um critério na seleção de projetos. 

5. Complexidade afeta os objetivos de projetos relacionados a tempo, custo e qualidade. 

Geralmente, quanto mais complexo for o projeto, maior é o seu tempo e seu custo.  

Na academia há duas correntes de pesquisa relacionadas à complexidade no âmbito de 

projetos: “Complexidade em projetos” e a “Complexidade de projetos” (GERALDI et al., 

2011). Os acadêmicos que seguem a corrente “Complexidade em projetos” analisam os 

projetos por meio de lentes de várias teorias da complexidade. Já aqueles que estudam a 

corrente “Complexidade de projetos” têm como objetivo identificar as características dos 

projetos complexos, e como os indivíduos e organizações respondem a esta complexidade. 

Geraldi et al. (2011) consideraram os artigos escritos sob a lente de “Complexidade de 

projetos” publicados nas bases Web of Science e Scopos, entre os anos de 1996 e 2010, e 

fizeram uma revisão da literatura. Assim, conseguiram tipificar a complexidade em 05 

dimensões: complexidade estrutural, incerteza, dinamismo, andamento, político-social. A 

evolução do conceito pode ser observada na figura abaixo:  

 
Esquema 2 - Evolução do conceito de complexidade entre 1996 a 2010. 

Fonte: Adaptado de Geraldi et al. (2011) 
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2.2.3.1 Complexidade estrutural 

O conceito de complexidade estrutural foi apresentado por David Baccarini, em 1996. Esta 

dimensão é a mais mencionada na literatura e está relacionada ao grande número de 

elementos distintos e interdependentes (GERALDI et al., 2011). 

Segundo Baccarini (1996), a complexidade estrutural pode ser definida como um conjunto de 

muitas partes variadas e inter-relacionadas e que podem ser operacionalizadas em termos de 

diferenciação e interdependência. Este conceito está bem próximo à conceituação original de 

complexidade. Ao realizar a revisão da literatura sobre a complexidade, Geraldi et al. (2011) 

definiram que a dimensão de complexidade estrutural apresenta três atributos: tamanho (ou 

número), variedade e interdependência. Estes autores elaboraram indicadores para estes 

atributos, tais como: tamanho do orçamento do projeto, número e diversidade de inputs e/ou 

outputs do projeto, existência de integração entre os elementos do projeto, número de projetos 

concorrentes, existência de interdependência entre os processos envolvidos no projeto, 

número de stakeholders e a existência interdependência entre eles. 

2.2.3.2 Incerteza 

A incerteza está relacionada ao estado atual e futuro de cada elemento que compõe o sistema 

que está sendo gerenciado, a forma como eles interagem e os impactos que estas interações 

irão gerar. Na teoria de complexidade, os termos de incerteza estão relacionados às 

características de sistemas complexos, emergência (predominante incerteza de estado), não 

linearidade (predominante incerteza de interações) e ao feedback positivo (GERALDI et al., 

2011). No geral, a incerteza está relacionada à probabilidade de um evento ocorrer ou à falta 

de informação, ambiguidade ou à falta de acordo sobre situação futura e atual. No 

gerenciamento de projetos, a dimensão incerteza foi proposta por Williams (1999), que 

relacionou esta dimensão com a incerteza nos objetivos do projeto e nos métodos utilizados 

na gestão dos projetos. Maylor et al. (2008) apontam que esta dimensão é tratada na literatura 

sobre sistemas de informações, ao retratar mudanças nos requisitos solicitados pelos clientes.  

Segundo Geraldi et al. (2011), esta dimensão apresenta os seguintes atributos: a novidade 

(novas tecnologias, novos padrões contratuais), a experiência (a experiência e conhecimento 

da organização, dos stakeholders ou da equipe com o projeto) e disponibilidade da 

informação (disponibilidade das informações necessárias e seu nível de ambiguidade). Estes 

autores também elaboraram indicadores para estes atributos, tais como: existência de 
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ambiguidade na mensuração dos indicadores de desempenho do projeto, incerteza nos 

métodos utilizados na gestão do projeto, nível de maturidade da organização com 

gerenciamento de risco e mudança.  

2.2.3.3 Dinamismo 

Esta dimensão está relacionada às mudanças que ocorrem nos projetos, tais como: alterações 

nas especificações e modificações no gerenciamento da equipe, com fornecedores ou no 

ambiente. Estas mudanças podem fazer com que o projeto atinja elevados níveis de desordem, 

retrabalho ou ineficiência, principalmente quando elas não são bem comunicadas ou 

assimiladas pelos envolvidos (GERALDI et al., 2011). Além destas mudanças ocasionadas 

por fatores externos, há mudanças que ocorrem dentro do projeto, tais como: níveis de 

motivação da equipe do projeto e surgimento de políticas internas. 

A mudança é considerada um atributo para esta dimensão (GERALDI et al., 2011). Este 

atributo é abrangente, pois pode se enquadrar a qualquer fator que causou alguma alteração 

em qualquer outra dimensão da complexidade, por exemplo: uma complexidade dinâmica 

estrutural poderá ser gerada devido à alteração de escopo, já uma incerteza dinâmica poderá 

ocorrer devido ao surgimento de uma nova tecnologia disruptiva durante o projeto,  a uma 

mudança no planejamento do projeto devido à alteração da data de entrega ou ainda devido a 

uma mudança ocasionada por um período de recrutamento ou desligamento dos stakeholders 

principais do projeto. 

2.2.3.4 Andamento 

Esta dimensão está relacionada à urgência e à criticidade atreladas aos objetivos de tempo, 

que requerem estruturas diferentes e atenção gerencial (GERALDI et al., 2011). A 

importância destes aspectos temporais da complexidade foi retratada por Williams (2005), 

que enfatizou a necessidade de adequações para atingir os prazos mais apertados dos projetos, 

sendo necessário lidar com a interdependência dos elementos que compõem o sistema e que 

intensifica a complexidade. O atributo desta dimensão é a taxa na qual o projeto é (ou deveria 

ser) entregue (GERALDI et al., 2011).  

2.2.3.5 Complexidade sociopolítica 

Roth e Senge (1996) abordaram complexidade e comportamento humano ao definirem uma 

matriz dois por dois, na qual um dos eixos retrata a complexidade dinâmica (relação entre a 
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causa e efeito) e a complexidade comportamental (relacionada ao comportamento humano – 

aspirações, modelos mentais e valores daqueles que tomam as decisões). Stacey (2001) 

introduziu a forma de como direcionar a complexidade na organização, considerando fatores 

de relacionamento humano. 

No entanto, a complexidade sociopolítica surge na literatura como uma forma de 

complexidade em projetos, somente em 2007, a partir dos estudos produzidos por Geraldi e 

Aldbrecht (2007), Remington e Pollack (2007) e Maylor et al. (2008). Esta dimensão de 

complexidade emerge como uma combinação dos aspectos políticos e emocionais envolvidos 

nos projetos. Este tipo de complexidade tende a ser intensificada em situações como fusões e 

aquisições, mudanças organizacionais ou naquelas em que projeto requer a união de 

interesses, agendas ou opiniões conflitantes. Geraldi et al. (2011), definiram 04 tipos de 

atributos para esta dimensão: a importância (do projeto ou questão envolvida), suporte 

(suporte dado ao projeto), convergência (alinhamento de opiniões, agendas, interesses, 

estratégias), transparência (transparência na relação entre os stakehoders do projeto). Com 

base em sua revisão de literatura, estes autores propuseram uma relação dos indicadores 

relacionados a esta dimensão: 

Atributos Indicadores 

Transparência com [..] 

Suporte de/para [...] 

Importância de [...] 

Convergência com 

[...] 

Existência de Suporte de gerenciamento sênior ao projeto (Maylor et al., 2008). 

Existência de requisitos conflitantes entre os stakeholders (Maylor et al., 2008). 

Existência de prioridades conflitantes entre os stakeholders (Maylor et al., 2008). 

Existência de expectativa realista de cronograma e orçamento por parte dos stakeholders (Maylor et 

al., 2008). 

Utilização de ferramentas apropriadas e metodologia de gestão de projetos (Maylor et al., 2008). 

Existência de processos padronizados relacionados à gestão de projetos (Maylor et al., 2008). 

Existência de confiança e empatia entre os stakeholders do projeto (Benbya e Mckelvey, 2006; 

Cicmil e Marshall, 2005; Cooke - Davies et al., 2007). 

Existência de conflitos de poder entre os stakeholders do projeto (Maylor et al., 2008). 

Existência de agendas ocultas entre os stakeholders (Maylor et al, 2008). 

Existência de interferências dos stakeholders no projeto (Maylor et al., 2008). 

Existência de resistência dos stakeholders ao projeto (Maylor et al., 2008). 

Envolvimento dos stakeholders com o projeto (Maylor et al., 2008). 

Stakeholders com autoridade e responsabilidade apropriadas (Maylor et al., 2008). 

Existência de comprometimento dos stakeholders com o projeto (Maylor et al., 2008). 

Informações de projetos comunicadas aos stakeholders  (Maylor et al., 2008). 

Gerente de projetos com controle sobre a seleção e alocação das pessoas no projeto (Maylor et al., 

2008). 

Existência de objetivos alinhados com a estratégia da organização (Maylor et al., 2008). 

Existência de sponsor no projeto (Maylor et al., 2008). 

Existência de clientes e fornecedores que atuam com projetos (Maylor et al., 2008). 

Existência de processos de contratação de fornecedores que suportam o objetivo do projeto (Maylor 

et al., 2008). 

Quadro 4 - Indicadores e atributos da dimensão de complexidade sociopolítica. 

Fonte: Adaptado de Geraldi et al. (2011) 
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2.2.4 Complexidades no desenvolvimento de sistemas de informação 

Atualmente, espera-se que os projetos adicionem valor à organização ao possibilitar a 

otimização dos processos de negócios, a inovação e a utilização de tecnologias de informação 

e comunicação como uma vantagem competitiva (HASS, 2009). Isto faz com que muitos 

destes esforços temporários sejam associados ao desenvolvimento de softwares, evidenciando 

assim a importância destes projetos.  

Segundo Araújo et al. (2015), softwares são desenvolvidos desde a década de 1940, mas a 

esta atividade somente foi considerada uma profissão específica no ano de 1969, na Software 

Engineering Conference – NATO. Deste momento em diante, vem sendo realizados 

investimentos na elaboração de metodologias, técnicas e processos para o ciclo de vida de 

desenvolvimento de software (Waterfall, Interative and Interaction), análise da maturidade de 

softwares (CMM, CMMI, MPS.BR) e desenvolvimento de software (metodologias Scrum, 

Extreme Programming, DSDM, FDD, Crys e técnicas de programação e análise orientada ao 

objeto, UML, integração contínua). 

Todavia, mesmo havendo este aprofundamento sobre técnicas, metodologias e processos para 

a condução destes projetos, a literatura existente mostra que o desenvolvimento de sistemas 

de informações pode ser entendido como uma atividade complexa (BENBYA E 

MCKELVEY, 2006).  A elaboração de um sistema de informação pode ser descrita como o 

processo no qual os requisitos são traduzidos para a forma de software. Este processo de 

tradução apresenta complexidade inerente ao desenvolvimento de sistema, pois a 

especificação, o design e a implantação são atividades inter-relacionadas, o que dificulta o 

desenvolvimento de soluções customizadas capazes de satisfazer todos os requerimentos dos 

usuários.  

Esta complexidade é potencializada pelas contínuas mudanças nos requisitos dos usuários em 

razão das necessidades organizacionais para dar respostas às mudanças do ambiente 

competitivo externo (BENBYA E MCKELVEY, 2006). 

Além destas rápidas mudanças que ocorrem nos ambientes de tecnologia de informação e de 

negócios e que tornam o desenvolvimento de sistemas um processo dinâmico e complexo, há 

fatores de complexidade que estão fora do controle do time de projeto, por exemplo: a 

integração entre os novos sistemas desenvolvidos com os sistemas existentes na empresa, 
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introduzindo no nível de sistema uma complexidade que é a limitação pela arquitetura 

sistêmica e infraestrutura existente (XIA E LEE, 2005). 

Estas características fazem com que a complexidade no desenvolvimento de sistemas de 

informação seja multidimensional. Xia e Lee (2005) propuseram um modelo para o 

entendimento e a mensuração da complexidade em projetos de desenvolvimento de sistema de 

informação.  Este modelo está pautado nas dimensões de complexidade estrutural (número de 

componentes e suas interdependências) e dinâmica (mudanças nos componentes do projeto), 

bem como nos aspectos organizacionais (cultura, processos, maturidade, nível de suporte dos 

executivos, estratégia, etc.) e tecnológicos (hardware, softwares, habilidades e experiências 

da equipe, etc.). Para elaborar esta tipologia, estes autores consideraram um conjunto de 

características do projeto e realizaram uma análise fatorial para descrever cada uma das 

classes de complexidade em projetos de desenvolvimento de sistemas de informação, contidas 

no modelo: 

 
Quadro 5 - Tipologia da complexidade no desenvolvimento de sistemas de informações. 

Fonte: Adaptado de Xia e Lee (2005) 

Hass (2009) também desenvolveu um modelo para o entendimento e mensuração da 

complexidade em projetos informação, comunicação e tecnologia, chamado de “Modelo de 

complexidade de projeto”. Esta abordagem permite que a equipe do projeto classifique um 

determinado projeto com relação às complexidades encontradas nos fatores do projeto e da 

empresa. As dimensões de complexidade consideradas neste modelo são as seguintes: nível de 

complexidade de tecnologia; composição do time e desempenho; riscos, dependências e 
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ambiente de software, natureza dos dados processados, 

variedade de plataformas de tecnologia, necessidade de 

integrações e diversidade de vendedores externos e 

contratantes. 

Complexidade dinâmoca de tecnologia: Mede o padrão 

e a taxa de mudança no ambiente de tecnologia dos 

projetos de desenvolvimento de sistemas de 

informação, incluindo as mudanças de infraestrutura de 

tecnologia, arquitetura e ferramentas de 

desenvolvimento de software.
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variáveis externas; urgência e flexibilidade de custos, tempo e escopo; tempo, custo e 

tamanho; importância estratégica, implicações políticas, múltiplos stakeholders; requisitos, 

volatilidade e riscos; nível de mudança organizacional. 

 
Esquema 3 - Modelo de complexidade de projetos. 

Fonte: Adaptado de Hass (2009) 

Os modelos propostos por Xia e Lee (2005) e por Hass (2009), mostrados acima, aplicam-se 

especificamente para projetos de desenvolvimento de sistemas de informações. No entanto, 

existem outros modelos, criados para projetos em geral, que também podem ser utilizados 

para o entendimento e mensuração da complexidade destes projetos, tal como o conceito de 

complexidade de fé, fato e interação, elaborado por Geraldi e Aldbrecht (2007). 

Este conceito criado por Geraldi e Aldbrecht (2007) surgiu de um estudo para encontrar 

padrões de complexidade que fossem minimamente gerenciados. Para isto, consideram três 

tipos de complexidade: fé, fato e interação. A partir destas três tipificações de complexidade, 

estes mesmos autores apresentaram dez características de complexidade, que foram agrupadas 

conforme a sua intensidade: 
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Esquema 4 - Características de complexidade (fé, fato e interação). 

Fonte: Adaptado de Geraldi e Aldbrecht (2007) 

2.2.5 Gerenciamento da complexidade 

Segundo Geraldi et al. (2011), a avaliação do tipo de complexidade é influenciada pelo 

gerente de projetos. A forma como eles percebem e respondem às complexidades acaba sendo 

mais individual do que é representada pela literatura sobre projetos. 

Ainda assim, alguns autores abordaram o gerenciamento de complexidade, tais como: Hass 

(2009) e Pitch, Loch e De Meyer (2002). O primeiro autor propõe recomendações para a 

equipe de projeto tomar melhores decisões, recomendando processos, metodologias e 

técnicas, dependendo do nível de complexidade e do ciclo de vida dos projetos: 

 

 
Esquema 5 - Modelo de complexidade de projeto - Recomendações por ciclo de vida. 

Fonte: Adaptado de Hass (2009) 
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Pitch, Loch e De Meyer (2002) abordaram o gerenciamento das incertezas nos projetos. Neste 

estudo, os autores frisam a necessidade de tipificar as incertezas em uma das seguintes 

categorias: variação (pequenas influências que podem alterar o prazo, qualidade, custo e 

escopo do projeto), incertezas previstas (são fatores identificados e compreendidos pela 

equipe de projeto como algo que pode influenciar o planejamento, orçamento e entregáveis do 

projeto, mas que a equipe não sabe se realmente eles irão se materializar), incertezas 

imprevistas (não podem ser identificadas durante o planejamento do projeto e não apresentam 

nenhum plano de contingência caso ocorram) e caos (eventos imprevistos invalidam 

completamente o objetivo, planejamento e a abordagem do projeto). 

Estes autores indicam possíveis estratégias para gerenciar cada um dos tipos de incerteza, 

considerando as ações que podem ser desempenhadas pelo gerente de projetos, o 

gerenciamento de atividades e o gerenciamento de relacionamento (relacionadas à 

identificação de conflitos, gerenciamento de partes interessadas).   

A abordagem desenvolvida por estes autores pode ser observada no quadro abaixo: 

 
Quadro 6 - Estratégias para lidar com incertezas. 

Fonte: Adaptado de Pitch, Loch e De Meyer (2002) 

Tipo de incerteza Ações do gerente de projetos Gerenciamento das atividades Gerenciamento de relacionamentos

Incerteza imprevista

Resolver novos problemas e 

modificar tanto os objetivos quanto o 

método de execução do projeto. 

Planejamento: Construir a habilidade de adicionar um 

novo conjunto de atividades na árvore de decisão e 

planejar iterativamente. 

Execução: Examinar o horizonte para antever sinais e 

influências não antecipadas.

Planejamento: Mobilizar novos parceiros em seu 

networking  que possam ajudar a solucionar os novos 

desafios. 

Execução: Manter relacionamentos flexíveis e forte 

canal de comunicação com todos os stakeholders  e 

desenvolver dependências mutuamente benéficas. 

Caos
Definir repetidamente e 

completamente o projeto.

Planejamento: Interagir continuamente e 

gradualmente selecionar a abordagem  e utilizar 

desenvolvimentos em paralelo.

Execução: Verificar repetidamente os objetivos com 

base no aprendizado: detalhar o planejamento para a 

próxima verificação, prototipar rapidamente  e tomar 

decisões de implantar ou não implantar de forma 

impiedosa

Planejamento: Construir relacionamento de longo 

prazo com os principais interessados e substituir os 

contratos estabelecidos com os parceiros.

Execução: Estreitar relacionamento com os usuários e 

os líderes nos assuntos e solicitar feedback  constante 

do mercado e dos provedores de tecnologia. 

Variação
Planejar com buffers 

Ter uma execução disciplinada.

Planejamento: Simular cenários, inserir buffers  em 

pontos estratégicos do caminho crítico e controlar os 

limites nos quais devem ser feitas as ações corretivas

Execução: Monitorar os desvios dos objetivos 

intermediários 

Planejamento: Identificar  e comunicar o critério de 

desempenho esperado. 

Execução: Monitorar o desempenho x critério e 

estabelecer alguma flexibilidade com o stakeholder .

Incerteza prevista

Identificar os riscos, prever as 

ameaças e desenvolver planos de 

contingência.

Planejamento: Antecipar caminhos alternativos para o 

objetivo do projeto usando técnicas de árvore de 

decisão e usar mapa de riscos, planejamento de 

contingências e realizar análises nas decisões. 

Execução: Identificar ocorrências dos riscos previstos e 

os gatilhos de contingências. 

Planejamento: Aumentar a consciência sobre as 

mudanças no ambiente relacionadas aos critérios ou 

dimensões conhecidas e compartilhar a lista de riscos 

com os stakeholders. 

Execução: Informar e motivar os stakeholders  para 

lidar com os desvios na execução do projeto. 

Estratégias para lidar com as incertezas
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2.3 COMPLEXIDADES RELACIONADAS AOS STAKEHOLDERS 

Projetos são formados por um conjunto de relações entre os fatores do próprio projeto e seus 

stakeholders (MAYLOR et al., 2008). Estas redes e relacionamentos existentes entre os 

stakeholders trazem grande impacto para o gerenciamento do projeto e acaba exigindo que os 

profissionais que atuam em projetos entendam os fatores relacionados a poder, legitimidade e 

urgência, e desenvolvam estratégias e técnicas para identificar e se comunicar com os 

stakeholders.  

Segundo Maylor et al. (2008), os stakeholders contribuem ativamente para o aumento da 

complexidade em projetos e influenciam diretamente na forma como o projeto é gerenciado. 

Neste estudo, buscaram compreender quais os fatores que tornam o projeto complexo ou 

difícil de gerenciar, na percepção dos gerentes de projetos, e explorar como eles percebiam e 

construíam a sua noção de complexidade com relação as suas atividades de gerenciamento. 

Para isto, realizaram workshops com gerentes de projetos que atuavam em empresas dos 

setores de telecomunicação, defesa e provedoras de infraestrutura de transporte regional.  

Nestes workshops, foi pedido para os participantes escreverem o que tornava o projeto mais 

complexo, com base em suas experiências, e estas listas pessoais eram discutidas em grupo 

até chegarem a um consenso. Após realizarem os workshops, encontraram 160 itens que 

tornavam a gestão de projetos mais complexa, que foram categorizados em 5 dimensões: 

missão, organização, entrega, stakeholders e equipe. Para cada uma destas dimensões 

apontaram os conceitos que emergiram no estudo.  

Na dimensão de stakeholders, Maylor et al. (2008) classificaram os fatores relacionados às 

partes interessadas, que tornam o gerenciamento do projeto mais complexo, em dois grupos: 

 Atributos dos stakeholders: Nesta categoria são considerados fatores relacionados à 

identificação dos stakeholders (quantidade de stakeholders envolvidos, existência de 

stakeholders não identificados), ao suporte que os stakeholders dão ao projeto (nível 

de comprometimento, tempo que eles disponibilizam ao projeto, resistências, nível de 

engajamento, tempo de resposta às necessidades do projeto), à base de relacionamento 

(existência de relacionamento contratual), à experiência destes stakeholders 

(entendimento das implicações do projeto, expectativas realistas sobre o projeto, nível 

de conhecimento e experiência em projetos), ao poder (poder que os stakeholders 
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possuem no processo decisório, nível de confiabilidade e autoridade) e ao suporte de 

gerenciamento sênior. 

 Relacionamento entre os stakeholders: Nesta categoria são considerados os fatores 

sociopolíticos (grupo de stakeholders ter trabalhado em projetos anteriores, existência 

de agendas e metas não compartilhadas, conflitos e lutas de poder entre os 

stakeholders, entendimento comum sobre os objetivos do projeto) e as 

interdependências (existência de interdependência entre os stakeholders). 

A grande maioria dos indicadores mapeados no estudo de Geraldi et al. (2011) para a 

dimensão sociopolítica foi identificada neste estudo realizado por Maylor et al. (2008). No 

entanto, somente uma parte dos indicadores está contida dentro da dimensão relacionada aos 

stakeholders, uma vez que há indicadores relacionados nas dimensões entrega e recursos: 

 Dimensão Entrega: Existência de ferramentas apropriadas e metodologia de gestão 

de projetos realmente usadas; padronização dos processos relacionados à gestão de 

projetos e informações de projetos comunicadas aos stakeholders.  

 Dimensão Recurso: Gerente de projetos com controle sobre a seleção e alocação das 

pessoas no projeto; objetivos alinhados com a estratégia da organização; existência de 

um patrocinador, clientes e fornecedores que atuam com projetos e processos de 

contratação de fornecedores que suportam o objetivo do projeto. 
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo tem como objetivo mostrar o problema central e as perguntas de pesquisas, bem 

como abordar as definições constitutivas e operacionais utilizadas na análise, o objeto de 

estudo, a metodologia empregada e a forma como foram coletados e tratados os dados. 

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

O problema central deste trabalho é a influência  da dimensão de complexidade sociopolítica, 

relacionada aos stakeholders, na gestão de projetos de tecnologia na percepção de 

profissionais que atuam com estes projetos em uma instituição financeira. As perguntas de 

pesquisas relacionadas a seguir buscam explorar este problema. 

3.2 PERGUNTAS DE PESQUISA 

1. Quem são e como são os possíveis perfis dos stakeholders dos projetos de tecnologia 

da instituição financeira estudada? 

2. De que forma a complexidade sociopolítica, relacionada aos stakeholders, impacta a 

gestão de projetos de tecnologia da instituição financeira estudada? 

3. Quais ações foram tomadas pelos gerentes de projetos de tecnologia da instituição 

estudada para mitigar a complexidade sociopolítica relacionada aos stakeholders, em 

seus projetos? 

3.3 DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS E OPERACIONAIS DAS CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

Objetivo operacional 1 

Identificar e caracterizar os possíveis perfis dos stakeholders dos projetos de tecnologia da 

instituição financeira estudada (equipe de projetos e demais stakeholders). 

Fundamentação e autores: Freeman (1984), Parmar et al. (2010), Littau et al. (2010), 

PMBoK Guide (2013), Mitchell et al. (1997), Rabechini Jr. (2001); Bryde (2008), Rabechini 

Jr e Carvalho (2003), Rodrigues, Rabechini Jr. e Csillag (2006). 

Definição constitutiva: São considerados Stakeholders do projeto: (1) equipe do projeto 

(gerentes de projetos, patrocinadores (sponsors), equipes de gerenciamento do projeto e os 

outros membros do projeto); (2) demais partes interessadas (gerente de portfólio, gerente de 



46 

 

programas, escritório de projetos, fornecedores e parceiros comerciais, clientes e usuários, 

gerentes funcionais e outras partes interessadas). 

Definição operacional: Entrevistas semiestruturadas com os profissionais que atuam com 

projetos de tecnologia em uma instituição financeira brasileira, pesquisa de dados secundários 

e observação. 

Pergunta de pesquisa: Quem são e como são os possíveis perfis dos stakeholders dos 

projetos de tecnologia da instituição financeira estudada? 

 

Objetivo operacional 2 

Verificar se a dimensão de complexidade sociopolítica relacionada aos stakeholders afeta a 

complexidade na gestão de projetos, na percepção de profissionais que atuam com projetos de 

tecnologia em uma instituição financeira, bem como entender a forma como esta 

complexidade impacta no gerenciamento destes projetos. 

Fundamentação e autores: Geraldi et al. (2011), Geraldi e Aldbrecht (2007) e Maylor et al. 

(2008). 

Definição constitutiva: A dimensão de complexidade sociopolítica é aquela que emerge 

como uma combinação dos aspectos políticos e emocionais envolvidos nos projetos e 

apresenta 04 atributos: importância (do projeto ou questão envolvida), suporte (suporte para o 

projeto ou suporte que o projeto recebe de seus stakeholders), convergência (alinhamento de 

opiniões, agendas, interesses, estratégias), transparência (transparência na relação entre os 

stakehoders do projeto). Para avaliar a existência e os impactos causados por esta dimensão 

de complexidade na gestão de projetos de tecnologia da organização estudada, foram 

utilizados os indicadores mapeados por Geraldi et al. (2011) que são relacionados aos 

stakeholders. Para se chegar a esta relação, foram selecionados os indicadores contidos na 

dimensão Stakeholders do estudo realizado por Maylor et al (2008): 
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Quadro 7 -Indicadores da dimensão de complexidade sociopolítica relacionados aos stakeholders.  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Definição operacional: Entrevistas semiestruturadas com os profissionais que atuam ou 

trabalharam com projetos de tecnologia em uma instituição financeira brasileira, análise dos 

dados internos e externos públicos da organização e observação. 

Pergunta de pesquisa: De que forma a complexidade sociopolítica, relacionada aos 

stakeholders, impacta a gestão de projetos de tecnologia da instituição financeira estudada? 

 

Objetivo operacional 3 

Identificar as ações tomadas pelos gerentes de projetos de tecnologia da instituição estudada 

para mitigar a complexidade sociopolítica relacionada aos stakeholders em seus projetos. 

Fundamentação e autores: Pitch, Loch e De Meyer (2002), Geraldi e Aldbrecht (2007), 

Hass (2009) e Xia e Lee (2005). 

Definição constitutiva: As ações empregadas pelos gestores de projetos indicam a forma 

como estes profissionais percebem e respondem à complexidade sociopolítica em seus 

projetos, mostrando a forma como esta variável pode ser gerenciada ao propor recomendações 

para mitigar a complexidade na gestão dos projetos de tecnologia. 

Indicadores considerados neste estudo  

Existência de agendas ocultas entre os stakeholders. 

Existência de comprometimento dos stakeholders. 

Existência de conflitos de poder entre os stakeholders. 

Existência de expectativas irrealistas sobre cronograma e orçamento por parte dos 

stakeholders. 

Existência de interferências dos stakeholders. 

Existência de prioridades conflitantes entre os stakeholders. 

Existência de requisitos conflitantes entre os stakeholders. 

Existência de resistência dos stakeholders ao projeto. 

Existência de suporte de gerenciamento sênior ao projeto dado pelos stakeholders. 
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Definição operacional: Entrevistas semiestruturadas com os profissionais que atuam ou 

trabalharam com projetos de tecnologia em uma instituição financeira brasileira, análise dos 

dados internos e externos públicos da organização e observação. 

Pergunta de pesquisa: Quais ações foram tomadas pelos gerentes de projetos de tecnologia 

da instituição estudada para mitigar a complexidade sociopolítica relacionada aos 

stakeholders, em seus projetos? 

 

3.4 OBJETO DO ESTUDO 

O objeto de estudo foi a diretoria de tecnologia e operações de uma instituição financeira 

brasileira. Esta empresa está entre os maiores bancos privados da América Latina em ativos 

totais, e está presente em 19 países. Através da sua holding, formada por empresas coligadas e 

controladas, oferecem produtos e serviços bancários para pessoas físicas e jurídicas, 

destacando-se em seguros, previdência privada, capitalização, corretagem de títulos e valores 

mobiliários, consórcios, fundos de investimento e carteiras administradas. 

Por questões de sigilo, optou-se por não divulgar o verdadeiro nome da organização, bem 

como o cargo e nome dos entrevistados que, atualmente, ocupam cargos gerenciais e técnicos 

na organização.   

A escolha desta instituição financeira como objeto de estudo é justificada pelos seguintes 

fatores: 

 A empresa possui 96,4 mil funcionários no Brasil e no exterior (Fonte: Site da 

empresa – Relação com investidores – Out/2016). 

 Realiza grandes investimentos em tecnologia, uma vez que mais de 78% do total de 

investimentos realizados no período entre 2012 a 2015 foram destinados, 

principalmente, para processamento de dados, compra de softwares, desenvolvimento 

de sistemas e para a construção do novo data-center. Além disto, a organização é 

titular de diversas patentes e pedidos de registros de patentes no Brasil e no exterior, 

tais como teclado virtual para a digitação de senha de segurança. Para dar uma 

estimativa em números, no ano de 2015, a organização investiu cerca de R$ 11,1 

bilhões no desenvolvimento tecnológico (Fonte: Site da empresa – Relação com 

investidores – Out/2016). 
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 Com relação aos projetos de desenvolvimento de sistema de informações, esta 

empresa categoriza suas iniciativas pelos seguintes critérios: (1) quantidade de horas 

empregadas pela equipe de tecnologia no projeto (até 500 horas ou superiores a 500 

horas); (2) quantidade de sistemas envolvidos no projeto (até 03 siglas ou acima disto) 

ou (3) os enquadra dentro de programas corporativos. Além destes projetos, o time de 

tecnologia da instituição também atua no atendimento de demandas de sustentação, 

visando à correção ou suporte ao usuário de seus sistemas (extração de dados, 

simulações, atendimentos pontuais). 

 A organização possui um processo bem estruturado para a solicitação, 

desenvolvimento e implantação dos projetos de desenvolvimento de sistemas de 

informação. 

 No mesmo momento em que implantou o novo modelo de gestão de demandas, a 

empresa reestruturou as áreas de atendimento de projetos de tecnologia para as áreas 

de negócio e suporte. Assim, a empresa apresenta uma superintendência exclusiva 

para relacionamento entre a área de finanças e tecnologias e áreas específicas para o 

atendimento de projetos e sustentação.  Algumas superintendências da área de finanças 

possuem recursos diretamente alocados no projeto. 

 Até o final ano de 2015, a empresa possuía 12.455 projetos demandados para a área de 

tecnologia, sendo que 2.969 estavam em desenvolvimento (Fonte: Site da empresa – 

Relação com investidores – out/2016).  

3.5 ABORDAGEM METODOLÓGICA  

Neste estudo será utilizada a abordagem metodológica do tipo qualitativa, através da 

estratégia de estudo de caso exploratório, ex post factum (KERLINGER, 1980) e com corte 

transversal (RICHARDSON, 1999). 

A abordagem qualitativa é um meio para explorar e entender o significado que os indivíduos 

ou os grupos atribuem a um problema social ou humano (CRESWELL, 2010). Desta forma, a 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são características básicas desta 

abordagem. Isto vai ao encontro do objetivo deste estudo, que é compreender como a 

dimensão de complexidade sociopolítica, relacionada aos stakeholders, influencia na gestão 

de projetos de tecnologia na percepção de profissionais que atuam com estes projetos em uma 

instituição financeira. 
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Esta abordagem apresenta outras características que são adequadas a este estudo, tais como: a 

coleta de dados a ser feita pelo próprio pesquisador, diretamente no campo e no local em que 

os participantes vivenciam a questão ou o problema que está sendo estudado; o pesquisador 

manter um foco na aprendizagem do significado que os participantes dão ao problema e à 

questão, não utilizar métodos e técnicas estatísticas. 

A pesquisa é ex-post factum por ser uma investigação sistemática e empírica de fatos já 

ocorridos, em que inexiste possibilidade de manipulação ou controle dos fenômenos 

investigados (KERLINGER, 1980), e tem corte transversal porque seus dados foram colhidos 

em um determinado período de tempo (RICHARDSON, 1999). 

Já, a estratégia de estudo de caso foi utilizada pelos seguintes motivos: (1) ser um estudo 

empírico que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto real, no qual as fronteiras 

entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas, sendo necessário usar várias 

fontes de evidência (YIN, 1981); (2) por permitir que o pesquisador explore profundamente 

um programa, evento ou atividade, através da coleta de informações detalhadas usando vários 

procedimentos de coletas de dados durante um período de tempo prolongado (CRESWELL, 

2010); (3) por representar um caso especial, extremo ou crítico, seja por seus aspectos 

positivos ou negativos; (4) por se transformar em um caso revelador para o pesquisador 

(DONAIRE, 1997). 

Isto vai ao encontro do fato do objeto de estudo ser uma das principais instituições financeiras 

do país, com grande atuação em projetos de tecnologia e que não foi objeto de estudo em 

outras pesquisas científicas relacionadas os stakeholders, indicadores da dimensão de 

complexidade sociopolítica e gestão de projetos de tecnologia.   

Além disto, esta estratégia pode ser empregada quando as questões propostas do problema de 

pesquisa são questões explicativas (“Como” e “Por que”) feitas para eventos atuais sobre os 

quais o pesquisador tem pouco ou nenhum controle (DONAIRE, 1997), e esta pesquisa 

buscou identificar “como” são os stakeholders dos projetos de tecnologia da instituição 

estudada, “como” a dimensão de complexidade sociopolítica, relacionada aos stakeholders, 

influencia a gestão de projetos de tecnologias, na percepção dos profissionais de uma 

instituição financeira e, ainda, entender “como” o gestor de projetos de tecnologia pode atuar 

para mitigar a complexidade sociopolítica em seus projetos. 
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Esquema 6 - Relação entre Stakeholders, indicadores da dimensão de complexidade sociopolítica e gestão de 

projetos de tecnologia.  

Fonte: Elaborada pela Autora 

Conforme será detalhado na seção de coleta e análise dos dados, para construir a validade 

interna deste estudo foram realizados os métodos de triangulação dos dados (utilização de 

diversas múltiplas fontes de dados para realizar a coleta dos dados), checagem dos membros 

(entrevistados validaram os resultados qualitativos retratados neste estudo). Além disto, na 

etapa de análise, os resultados foram comparados com os padrões dados pelo referencial 

teórico. 

3.6 COLETA DE DADOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Na elaboração desta pesquisa foram empregados os seguintes métodos para a coleta de dados: 

 
Quadro 8 - Métodos de coleta de dados utilizados na dissertação.  

Fonte: Elaborado pela autora 

Stakeholders 
(Equipe de projeto e 
demais stakeholders)

Indicadores da 
dimensão de 

complexidade 
sociopolítica

Gestão de projetos de 
tecnologia 

Quais são e de que forma  os  

indicadores da dimensão da 
complexidade sociopolítica, 

relacionados  aos stakeholders, 
contribuem para a complexidade 

na gestão de projetos de 
tecnologia, na percepção dos 

profissionais de uma instituição 
financeira? 

Quais ações foram tomadas 
pelos  gerentes de projetos de 

tecnologia da instituição 
estudada para mitigar a 

complexidade relacionada aos 
atributos e indicadores, 

relacionados aos stakeholders, 
da dimensão sociopolítica em 

seus projetos? 

Quais  são e qual  é o perfil dos 
stakeholders dos projetos de 

tecnologia da instituição 
financeira estudada?

Etapa Método Objetivo

I – Fundamentação 

Teórica
Revisão da literatura

Embasar a elaboração dos roteiros 

semiestruturados utilizados na realização das 

entrevistas face a face, e suportar a análise 

dos dados coletados  por meio das 

entrevistas, observações e documentações 

internas.

II -  Coleta de dados 

Identificar e caracterizar os stakeholders dos 

projetos de tecnologia da instituição financeira 

estudada. 

Identificar quais são e de que forma os 

indicadores da dimensão de complexidade 

sóciopolítica, relacionados aos stakeholders, 

Identificar as ações tomadas pelos gerentes 

de projetos de tecnologia da instituição 

estudada para mitigar a complexidade 

Análise de documentos 

públicos e internos da 

instituição financeira

Observação 

Entrevistas 

semiestruturadas
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Nas próximas sessões será detalhada a maneira como foram coletados os dados primários e 

secundários. 

3.6.1 Coleta de dados primários 

Os dados primários foram obtidos principalmente através da realização de entrevistas face a 

face, realizadas em profundidade a partir de um questionário com questões semiestruturadas 

e, em geral, abertas. Optou-se por esta estrutura pelo fato de ela permitir a elaboração de um 

roteiro com as perguntas principais que podem ser complementadas por questões que 

emergirem no momento da entrevista, não condicionando as respostas a uma padronização de 

alternativas. 

A realização destas entrevistas apresenta pontos positivos, tais como o fato de o participante 

fornecer informações históricas e o pesquisador conseguir controlar a linha do 

questionamento durante a conversa. O aspecto negativo desta prática é a geração de vieses 

criados pelos pontos de vista dos entrevistados e pela possível influência do pesquisador nas 

respostas obtidas. 

Para coletar os dados, primeiramente elaborou-se o roteiro de entrevistas.  Depois, os 

entrevistados foram selecionados e as entrevistas foram realizadas. Todas estas etapas foram 

detalhadas itens seguintes.  

3.6.1.1 Elaboração do roteiro de entrevistas 

O roteiro de entrevistas foi elaborado tendo como base a revisão teórica apresentada no 

segundo capítulo deste estudo, baseando-se principalmente nos artigos elaborados por Maylor 

et al. (2008) e Geraldi et al. (2011).  Ao redigir as questões semiestruturadas e abertas que 

compõem o roteiro de entrevista (detalhado no anexo A), teve-se como objetivo:  

1. Identificar e caracterizar os possíveis perfis dos stakeholders dos projetos de tecnologia da 

instituição financeira estudada.  

2. Identificar de que forma a complexidade sociopolítica, relacionada aos stakeholders, 

impacta a gestão de projetos de tecnologia da instituição financeira estudada. 

3. Identificar as ações tomadas pelos gerentes de projetos de tecnologia da instituição 

estudada para mitigar a complexidade relacionada à dimensão da complexidade 

sociopolítica relacionada aos stakeholders.  
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Resumidamente, o questionário foi estruturado da seguinte forma: 

 
Quadro 9 - Estrutura do roteiro de entrevista. 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

3.6.1.2 Seleção dos entrevistados 

As pessoas entrevistadas foram selecionadas de forma probabilística intencional devido a sua 

atuação nos projetos de tecnologia da instituição, sendo o critério de inclusão o fato de estas 

pessoas trabalharem com projetos de tecnologia da área de finanças desta instituição. Assim, 

foram selecionados 15 profissionais da organização estudada, abrangendo gestores de nível 

técnico-gerencial e analistas, sendo: 

 02 especialistas que atendem às demandas de sustentação: Estas pessoas foram 

selecionadas por lidarem com projetos que precisam de rápido atendimento e que 

causam grande impacto na rotina dos clientes e usuários dos sistemas.  

 01 gerente, 01 coordenador e 01 analista sênior da área responsável pela condução dos 

projetos na área de finanças: Estas pessoas foram selecionadas por serem os gestores 

das iniciativas, lidarem com as equipes funcionais e de tecnologia e garantirem a 

implantação dos projetos. 

Item do questionário

Questão do 

questionário que 

aborda o assunto

Objetivo específico
Pergunta de pesquisa 

endereçada 

Área e cargo atual Pré - entrevista Não se aplica

Experiência com projetos de tecnologia Questão 1 Não se aplica

Identificação dos principais stakeholders 

da organização (equipe de projeto e demais 

stakeholders)

Perfil destes stakeholders

Indicadores dos atributos da dimensão de 

complexidade sociopolítica  e gestão de 

projetos de tecnologia 

Questões 3 a 10

Identificar quais são os indicadores da

dimensão de complexidade sociopolítica,

relacionados aos stakeholder que 

impactam a complexidade da gestão dos

projetos de tecnologia da instituição

financeira estudada.

Pergunta de pesquisa 2

Impactos relacionados aos indicadores dos 

atributos da dimensão de complexidade 

sociopolítica

Questões 3A a 10A

Identificar de que forma os indicadores da

dimensão de complexidade sociopolítica,

relacionados aos stakeholder que 

impactam a complexidade da gestão dos

projetos de tecnologia da instituição

financeira estudada.

Pergunta de pesquisa 2

Ações do gestor de projeto para mitigar os 

impactos relacionados  aos indicadores dos 

atributos da dimensão de complexidade 

sociopolítica

Questão 3B a 10B

Identificar as ações tomadas pelos

gerentes de projetos de tecnologia da

instituição estudada para mitigar a

complexidade relacionada aos atributos e

indicadores da dimensão da complexidade

sociopolítica relacionados aos

stakeholders .

Pergunta de pesquisa 3

Questão 2

Identificar e caracterizar os stakeholders 

dos projetos de tecnologia da instituição 

financeira estudada.

Pergunta de pesquisa 1 
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 01 gerente, 03 especialistas, 01 analista sênior e 02 analistas plenos responsáveis pela 

condução de um programa corporativo da área de finanças e riscos: A seleção destas 

pessoas ocorreu devido ao fato de elas serem responsáveis pela condução de um 

programa corporativo que apresenta vários projetos inter-relacionados. Estas pessoas 

precisam lidar com diversos gestores e equipes de projetos, gestores funcionais e 

outros stakeholders. 

 03 analistas sêniores responsáveis pela condução dos projetos de finanças na área de 

tecnologia: Estas pessoas foram selecionadas por lidarem com projetos de média e 

longa duração e que exigem maior interação com os stakeholders do projeto.  

3.6.1.3 Realização das entrevistas 

As 15 entrevistas realizadas apresentaram duração média de 50 minutos e ocorreram entre os 

meses de julho e setembro de 2016. Todas as entrevistas foram agendadas, realizadas, 

anotadas e gravadas em áudio pela pesquisadora nas dependências da organização. 

No momento em que se aplicava a entrevista, buscou-se respeitar a ordem das questões. No 

entanto, algumas vezes os entrevistados se estendiam na resposta e acabavam sugerindo ou 

endereçando tópicos de outras questões da própria pesquisa. Nos casos em que isto ocorreu, a 

pesquisadora trocou a ordem das questões para manter o raciocínio apresentado pelo 

entrevistado, em detrimento à disposta pelo questionário. 

Os entrevistados contribuíram para melhor entendimento do problema de pesquisa, 

forneceram informações complementares à questão de pesquisa e sugeriram fontes 

alternativas de evidências.  

Após a realização das entrevistas, todos os áudios foram transcritos. Vale ressaltar que a 

pesquisadora apresenta relação institucional com a organização pesquisada. O acesso às 

pessoas e às informações foi proporcionado através de sua rede de contatos dentro da 

instituição. 

3.6.2 Coleta de dados secundários 

Para reduzir a subjetividade na interpretação, melhorar a qualidade e fidedignidade dos dados 

obtidos, foi feita a triangulação. Desta forma, foram utilizados outros métodos distintos para 

aumentar a confiança de que os resultados encontrados são válidos. 
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Os dados secundários foram coletados da seguinte forma: 

1. Análise de documentos internos e externos públicos referentes à instituição financeira 

brasileira estudada. Também foram utilizadas informações disponíveis no site do PMI 

– Project Management Institute sobre gestão de projetos. 

2. Observação de informações sobre procedimentos e práticas realizadas na organização 

referentes à gestão de projetos de tecnologia, uma vez que a pesquisadora trabalha na 

instituição exercendo atividades relacionadas à gestão de projetos de tecnologia. 

Conforme sugerido por Donaire (1997), todas as fontes de evidência foram estudadas em 

conjunto, a fim de que os resultados surgissem de uma análise, dada à convergência ou 

divergência dos dados contidos nas diferentes fontes. 

3.7 TRATAMENTO DOS DADOS E METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS DADOS  

A análise dos dados obtidos foi realizada através da metodologia de análise de conteúdo. 

Segundo Bardin (1977), esta metodologia corresponde a um “conjunto de técnicas de análises 

das comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens (quantitativos ou não), a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”. Este processo de 

análise dos dados envolve preparar os dados para a análise, conduzir diferentes análises, ir 

cada vez mais fundo no processo de compreensão dos dados, representar os dados e realizar 

uma interpretação do significado mais amplo dos dados (CRESWELL; 2010). 

Para a aplicação desta metodologia neste estudo, foram realizadas as 05 etapas descritas por 

Creswell (2010): (1) organização e preparação dos dados, (2) leitura de todos os dados, (3) 

codificação, (4) descrição e (5) interpretação. Estas etapas foram realizadas de forma 

permanente, sendo conduzido concomitantemente à coleta dos dados qualitativos, à 

interpretação e à redação do relatório. 

Desta forma, a primeira atividade realizada foi organizar e preparar os dados coletados por 

meio da transcrição de todas as entrevistas. Após esta etapa, todos os dados foram lidos e 

obteve-se uma percepção geral das informações.  

Após obter esta percepção geral, a pesquisadora fez uma análise detalhada dos dados através 

da codificação da informação. Segundo Creswell (2010), a codificação é o processo de 
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organização do material em blocos ou segmentos dos textos, antes de atribuir significado às 

informações. Para realizar esta codificação foram feitos os seguintes passos: 

 Ao realizar a leitura das transcrições das entrevistas, foram anotadas as ideias e 

percepções da pesquisadora sobre as informações fornecidas pelos entrevistados.  

 Após esta leitura inicial, as respostas obtidas para cada uma das perguntas, dadas por 

todos os entrevistados, foram consolidadas. Depois de consolidar os dados obtidos 

para cada uma das perguntas, as informações foram lidas novamente e os conteúdos 

similares foram identificados. 

 As sentenças que apresentavam conteúdo similar foram enquadradas em um mesmo 

tópico e, assim, foi elaborada uma relação de tópicos para cada uma das questões 

contidas no roteiro de entrevistas. Esta relação prévia dos tópicos foi revista com base 

em uma nova leitura das entrevistas, na qual se buscou encontrar uma descrição para 

estes tópicos. A partir disto, foi possível transformar estes tópicos em categorias, 

utilizando, dessa forma, o desenvolvimento de códigos com base apenas as 

informações emergentes coletadas nas entrevistas. Para responder às 03 perguntas de 

pesquisa, este processo foi realizado da seguinte forma:  

o Para identificar os stakeholders dos projetos de tecnologia da instituição 

financeira estudada, criou-se uma planilha na qual foram relacionados todos os 

entrevistados e todos os stakeholders considerados nesta pesquisa (equipe de 

projetos e demais stakeholders do projeto).  Todos os stakeholders 

mencionados pelos entrevistados, na questão 2, foram sinalizados como “Sim” 

e aqueles que não foram considerados foram marcados como “Não”.  Esta 

mesma pergunta questionava qual era o perfil destes stakeholders 

identificados. Todas as respostas foram consolidadas e as informações obtidas 

para cada um destes stakeholders foram agrupadas. Em uma segunda análise, 

as citações que tinham conteúdo similar foram consideradas em um mesmo 

tópico. Assim, obteve-se uma relação de tópicos criados para cada um dos 

stakeholders pesquisados, que foram revistos (agrupados ou renomeados). Por 

fim, estes tópicos revistos foram transformados em categorias.  

o Para identificar os indicadores da dimensão de complexidade sociopolítica, 

relacionados aos stakeholders, que impactam a complexidade da gestão dos 

projetos de tecnologia da instituição financeira estudada, o processo foi similar 

ao realizado para identificar os stakeholders. Cada indicador foi tratado em 
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uma questão específica e, a partir dos resultados obtidos, foi marcado qual o 

entrevistado que considerava ou não aquele indicador como um fator que 

impacta a gestão do projeto.  Estas mesmas questões abordaram o impacto que 

estes indicadores causam na gestão dos projetos, e as respostas que tinham 

conteúdo similar, para cada indicador, foram agrupadas em um mesmo tópico. 

Assim, obteve-se uma relação de tópicos criados para cada um dos indicadores 

pesquisados, que foram revistos (agrupados ou renomeados). Por fim, estes 

tópicos revistos foram transformados em categorias.  

o Para identificar as ações tomadas pelos gerentes de projetos de tecnologia da 

instituição estudada para mitigar a complexidade relacionada aos indicadores 

da dimensão da complexidade sociopolítica relacionados aos stakeholders, 

foram agrupadas as respostas dadas, por todos os entrevistados, com relação a 

este tema, para cada um dos indicadores. Foram agrupadas as respostas com 

conteúdos similares em um mesmo tópico, posteriormente esta relação foi 

revista e transformada em categorias.  

Depois da definição destas categorias, foi realizada a etapa de descrição.  Nesta etapa, foi feita 

a descrição de cada categoria identificada para os perfis dos stakeholders, indicadores de 

complexidade e ações realizadas pelos gestores de projeto para mitigar a complexidade. Estas 

categorias serviram como base para a elaboração da sessão de resultados. 

Nesta interpretação dos dados, buscou-se extrair um significado dos dados através da 

comparação das semelhanças e diferenças dadas nas respostas, bem como pela comparação 

destes resultados com a teoria disposta no referencial teórico. A experiência profissional da 

pesquisadora contribuiu para a interpretação e entendimento dos dados. 

3.8 VALIDADE E CONFIABILIDADE DOS DADOS  

Para dar maior confiabilidade e consistência a esta pesquisa qualitativa, a pesquisadora 

buscou documentar o máximo de passos possível dos procedimentos de seu estudo de caso, e 

acatou alguns passos sugeridos por Gibbs (2009), conforme segue: 

 Verificação das transcrições para se assegurar que elas não contêm erros óbvios 

cometidos durante a transcrição. 

 Comparou-se constantemente os dados com os códigos, anotando as suas definições e 

pontos relevantes. Assim, buscou-se ter uma certificação de que não havia desvio na 
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definição dos códigos ou uma mudança no significado durante o processo de 

codificação. 

Além disto, foram adotadas as seguintes estratégias, para ter melhor precisão dos resultados: 

 Triangulação de diferentes fontes de informação: Esta triangulação foi feita por meio 

da utilização de diversas fontes de dados ao realizar a coleta dos dados (entrevistas 

face a face, análise de documentos internos e externos da organização estudada e 

observação), o que permitiu que os temas fossem estabelecidos com base na 

convergência destas fontes de dados. 

 Verificação dos entrevistados: Foi solicitado que os entrevistados validassem os 

resultados qualitativos retratados neste estudo. Esta checagem pelos membros deu-se 

via troca de e-mails, sendo que, para alguns casos, ocorreram reuniões pontuais para a 

explicação dos resultados obtidos. 

 Descrição rica e densa dos resultados: Buscou-se descrever em detalhes os resultados, 

para torná-los mais realistas e enriquecedores ao leitor. 

 Pontuada a existência do viés que a pesquisadora traz para o estudo, dado que exerce 

atividades profissionais nesta empresa. 
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4 RESULTADO DOS DADOS OBTIDOS 

4.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

As informações gerais sobre os entrevistados estão disponíveis nos gráficos abaixo. Destes 

respondentes, 67% são homens e têm idade entre 25 a 49 anos. Com relação à formação, há 

uma grande concentração de respondentes formados em administração (33%), matemática 

(20%), engenharia (13%) e sistemas de informação (13%). Em termos de experiência 

profissional, 33% dos entrevistados trabalharam somente na instituição financeira estudada, 

enquanto que os demais apresentam experiência profissional concentrada em outras 

instituições financeiras, consultorias e grandes empresas do segmento de telefonia. Com 

relação à experiência em gestão de projetos de tecnologia, 47% dos entrevistados apresentam 

entre 04 e 10 anos de experiência com gestão de projetos, e 73% atuam nesta atividade entre 

04 e 10 anos na instituição estudada. 

 
Gráfico 2 - Perfil dos entrevistados. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.2 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS STAKEHOLDERS DOS 

PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTUDADA 

Para identificar e caracterizar os possíveis perfis dos stakeholders dos projetos de tecnologia 

da instituição financeira estudada, foi mostrada a relação de stakeholders do projeto definida 

pelo PMBoK Guide (2013), e perguntado aos entrevistados quais eram os stakeholders dos 

projetos de tecnologia que atuavam na organização estudada e quais eram as suas 

características.  

Os resultados obtidos para estas perguntas foram abordados nos dois próximos tópicos desta 

pesquisa.  O próximo tópico evidencia quais foram os stakeholders identificados como partes 

interessadas nos projetos de tecnologia da instituição estudada. Já, o segundo item mostra 

quais são as possíveis características de cada um destes stakeholders, na percepção dos 

entrevistados.  

4.2.1 Identificação dos stakeholders dos projetos de tecnologia da instituição financeira 

estudada 

Todos os respondentes identificaram o patrocinador (sponsor), clientes e usuários, gerente de 

projetos, outros membros da equipe de projetos e os gerentes funcionais como stakeholders 

dos projetos em que atuam, como pode ser visto no gráfico abaixo: 

 
Gráfico 3 - Quantidade de respondentes que considera o stakeholder como parte interessada dos projetos em que 

atua na instituição. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.2.2 Caracterização dos stakeholders dos projetos de tecnologia da instituição 

estudada 

Conforme descrito acima, este tópico aborda quais são as possíveis características de cada 

stakeholder dos projetos de tecnologia da instituição estudada, na percepção dos 

entrevistados. Desta forma, os resultados foram segregados em duas etapas: equipe e demais 

stakeholders do projeto.  

4.2.2.1 Equipe do projeto 

Neste item foram analisadas as características dos stakeholders que compõem a equipe do 

projeto, sendo: patrocinador (sponsor), membros da equipe do projeto, equipe de 

gerenciamento do projeto e gerente de projeto.  

4.2.2.1.1 Patrocinador (Sponsor) 

Todos os respondentes identificaram o patrocinador (sponsor) como stakeholder dos projetos 

em que atuam. Com base nos dados obtidos com os entrevistados foi possível identificar 04 

características para este stakeholder: (1) tomador de decisão e responsável por solucionar 

conflitos; (2) promovedor do projeto para as demais áreas da instituição; (3) fornecedor dos 

recursos financeiros para o projeto; (4) responsável pelo alinhamento do projeto com 

estratégia da empresa. O quadro abaixo evidencia as principais citações que contribuíram na 

determinação desta categorização:  
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Quadro 10 - Categorização sobre as características do patrocinador mais citadas entre os entrevistados.  

Fonte: Elaborado pela autora  

As categorias surgiram no decorrer das entrevistas, sendo a característica de tomador de 

decisões e responsável por solucionar conflitos, a mais citada entre os respondentes (10 

entrevistados), seguida por promovedor do projeto para as demais áreas da instituição (7 

respondentes), fornecedor dos recursos financeiros para o projeto (6 respondentes) e 

responsável pelo relacionamento do projeto com estratégia da empresa (4 respondentes).  

O entrevistado 01 pontuou que este stakeholder pode contribuir para a complexidade na 

gestão dos projetos, se ele desconhecer a parte técnica e os processos da empresa: 

“Se o stakeholder não souber a parte técnica e nem as questões 

políticas da empresa, maior será a complexidade da gestão, ainda 

mais se este stakeholder for o sponsor.” (Entrevistado 01) 

Na visão deste mesmo entrevistado, outra forma de o sponsor contribuir para o aumento da 

complexidade do projeto é quando ele apresenta expectativa irrealista sobre o cronograma e 

orçamento do projeto: 

Categorias Citações representativas 
 

"Se  você tiver um papel de condução e liderança neste projeto, é necessário chamar   

sponsor e alinhar os pontos com ele para ver o que pode ser feito para resolver os 

conflitos e problemas." (Entrevistado 2)

"O sponsor é o responsável pelas decisões do projeto." (Entrevistado 03)

"O meu papel era esse: levar o problema ao sponsor, mas não resolver, ou decidir o que

fazer com ele. Isso estava na alçada do sponsor ou em alçadas superiores." (Entrevistado 

05)

"Acredito que deveria escalar os assuntos ao sponsor e aos demais executivos para que 

eles decidam o que precisa ser feito pelo projeto".  (Entrevistado 03)

"(...) mas com certeza, se você não tiver um apoio estratégico, você pode ter a certeza de

que o seu projeto não para de pé. O projeto em que atuo atualmente é uma prova disto,

pois ele voltou porque tem um sponsor forte que foi aos devidos fóruns e levantou a sua

mão e disse:  “E eu?  E eu? E eu?.... "  (Entrevistado 01)

"O sponsor é o cara que está comprado com a ideia deste projeto (...)." (Entrevistado 05)

"(...) o sponsor  ia lá nas áreas, explicava o que era o projeto, entendeu? Ele vendia o 

projeto e facilitava o nosso acesso a essas pessoas, porque, de uma forma geral, a meta 

era da nossa superintendência." (Entrevistado 05)

"O sponsor é normalmente quem está pagando o projeto." (Entrevistado 01)

" O sponsor conhece um pouco mais o orçamento, dado que o orçamento é da sua área." 

(Entrevistado 03)

"O patrocinador, ele tem que ter a visão do todo do projeto voltado tanto pra estratégia, 

posto, quais são os passos a longo prazo, não só a curto prazo, mas também acompanhar 

quais são, na parte da execução do projeto, acompanhar o que é viável e o que não é." 

(Entrevistado 06)

"Eu acho que o patrocinador sempre tem visão mais estratégica e e alinha projeto com o 

todo" (Entrevistado 07)
 

"O patrocinador tem a visão de onde o banco quer chegar e se associa aos outros que têm 

os outros conhecimentos para o projeto tornar possível." (Entrevistado 15)
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“(...) acredito que o dano é maior quando esta visão irrealista é do 

sponsor, principalmente quando ele apresenta uma postura mais 

impositiva, se comparado com a equipe do projeto.” (Entrevistado 01) 

O entrevistado 10 pontuou que esta expectativa irrealista do patrocinador pode ocorrer devido 

ao fato de ele não conhecer os processos realizados pela equipe de tecnologia, no que tange às 

atividades relacionadas aos processos de documentação existentes para equipe de 

desenvolvedores:  

“O sponsor do projeto pede... “Eu quero assim...” Só que não tem a 

visão de como a tecnologia trabalha hoje, das disciplinas de gestão de 

projeto que a TI precisa seguir... Escuta-se muito “Eu quero assim...” 

daquele jeito antigo... “Ah, é fácil...” só que hoje precisam ser feitas 

atividades para criar o alicerce do projeto. ” (Entrevistado 10) 

Segundo outro entrevistado, este stakeholder exerce influência na execução do projeto e nas 

suas entregas quando solicita alterações no projeto para atender aspectos contidos em suas 

metas: 

“Muitas vezes, tentando atender uma meta, os sponsors acabam 

assumindo os riscos.... e isso impacta diretamente a execução do 

projeto, porque talvez ele entra naquele custo, qualidade, tempo; e se 

corta alguma coisa, algo vai ser prejudicado. Então ele tem um poder, 

perante o projeto, que influencia toda a execução e a entrega.” 

(Entrevistado 06) 

O entrevistado 01 pontuou que, quando o patrocinador está comprometido com o projeto, 

aumenta-se o número de fóruns nos quais o gestor do projeto e os demais membros do projeto 

precisam elaborar materiais e/ou participarem. E, segundo este entrevistado, isto poderá trazer 

atrasos ao projeto: 

“Quando o patrocinador dá maior importância ao projeto e fica 

brigando pra este projeto ocorrer, aumenta a quantidade de fóruns e 

pessoas em que você precisa explicar as coisas; quanto maior o apoio 

que você tem, no sentido político ou estratégico, mais fóruns e mais 

detalhamentos você terá que produzir e explicar, e mais tempo será 
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necessário para começar a construir as coisas enquanto, na verdade, 

você poderia fazer o esquema de experimentação, entrega, 

observação dos resultados, ao invés de entregar papel.” (Entrevistado 

01) 

No entanto, o entrevistado 15 pontuou que, caso o patrocinador tenha pouco 

comprometimento com o projeto, provavelmente os outros stakeholders do projeto também 

não irão dar a devida importância e, consequentemente, poderá ter impacto no atingimento do 

cronograma do projeto: 

“(...) a importância que ele dá no projeto vai fazer com que as outras 

áreas também deem a devida importância, vai instigar as pessoas de 

que isso é importante e vai facilitar acontecer. Se ele der uma 

importância mais ou menos, as pessoas vão relaxar mais e pode 

impactar porque as pessoas não vão estar focadas, com o mesmo 

objetivo.” (Entrevistado 15) 

Este mesmo entrevistado considera que a pouca interferência do sponsor no projeto poderá 

aumentar a possibilidade de se ter alterações no escopo ou de se desenvolver algo que não 

seja utilizado após implantado: 

“Eu acho impossível levar um projeto adiante se o sponsor só passa a 

lista de requisitos e nunca mais aparece. Porque, dependendo do 

tempo do projeto, do momento que ele fez o requisito até você 

conseguir desenvolver tudo, pode ter acontecido muitas coisas no 

meio do caminho que pode impactar e, de repente, pode ficar até 

obsoleto o requisito que ele pediu. Ele pediu porque, naquela época, 

aquilo era importante e, no momento que o projeto foi desenvolvido, 

aquilo já não era tão importante. (...) Eu acho que quando é um 

sponsor mais distante, como ele não tem noção de como são as coisas, 

ele tem mais propensão a ficar mudando os requisitos do projeto.” 

(Entrevistado 15) 
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4.2.2.1.2 Membros da equipe do projeto 

Os membros da equipe do projeto foram considerados como stakeholders dos projetos de 

tecnologia da organização por todos os entrevistados. A partir dos dados obtidos nas 

entrevistas, foi possível estabelecer 04 características para descrever este stakeholder: (1) 

espera-se que estejam comprometidos e engajados com o projeto; (2) baixo conhecimento 

sobre processos e atividades funcionais; (3) maior conhecimento sobre o escopo e entregáveis 

do projeto, se comparado aos demais stakeholders do projeto; (4) pouca habilidade em lidar 

com conflitos de interesses, requisitos e prioridades. O quadro abaixo evidencia as principais 

citações que contribuíram na determinação desta categorização: 

 
Quadro 11 - Categorização sobre as características dos membros da equipe do projeto mais citadas entre os 

entrevistados. 

Fonte: Elaborado pela autora  

Categorias Citações representativas 
 

" Se tem uma equipe que precisa acreditar no objetivo do projeto realmente é a equipe 

do projeto, porque é ela que vai vender pra todo mundo qual é o ganho que ele vai 

trazer, com certeza." (Entrevistado 06)

"A equipe  tem que estar comprada com o projeto." (Entrevistado 05)

"Os membros da  equipe do projeto também tem que estar comprometidos e interagir 

com todas essas partes, com o gerente de operações, gerentes funcionais, usuários, 

clientes e gerente de programa pra conseguir que tudo isso aconteça e o projeto dê 

certo."  (Entrevistado 15)

"(...) muitas vezes a equipe do projeto fazia muita coisa aqui, mas não sabia qual era o 

impacto, qual era o resultado e que isso, de alguma forma, ajudava ou atrapalhava a 

atividade lá do vizinho."  (Entrevistado 05)

"Por outro lado,  a equipe de tecnologia que irá atuar no projeto está muito 

preocupada em receber algum pedido pronto, muito claro, muito explícito e fazer 

aquilo que foi pedido, e não em receber o problema e tentar achar uma solução." 

 (Entrevistado 11)

"Geralmente os membros da equipe tem perfil muito técnico, pela própria formação, 

vindo da área de tecnologia... é perfil técnico,  não consegue ver muito a parte 

funcional, conhecem mais os processamentos de sistemas. Eu acho que hoje ainda  tem 

visão muito técnica." (Entrevistado 13) 

"Agora, dentro de cada grupo de trabalho, de cada célula, a equipe técnica que 

estava trabalhando não conseguiam enxergar os impactos  daquilo que eles estavam 

fazendo. Às vezes, não conseguiam nem enxergar como que relacionava cada  pedaço 

das atividades com o resto das coisas que estavam sendo desenvolvidas." (Entrevistado 

14)

"(...) a equipe do projeto não possui este conhecimento sobre as atividades das áreas e 

apresenta uma visão mais restrita do assunto.  Outro agravante é que a equipe do 

projeto tende a querer acelerar a entrega, e ao fazer isto fazem com que o projeto siga 

por alguns caminhos que não são os mais corretos.  Então, por exemplo:  o cliente 

chega e fala que precisa realizar uma alteração devido a um determinado motivo, e as 

explicações funcionais não são entendidas plenamente pela equipe do projeto. E a 

equipe do projeto tende a se preocupar sobre onde precisa fazer a alteração e quer 

entregar rapidamente, mas não tem o entendimento amplo sobre os impactos da 

alteração." (Entrevistado 03)

"(...) enquanto que a equipe do projeto possui maior conhecimento sobre o escopo e 

os entregáveis."  (Entrevistado 01)

"Na instituição há o um legado em que os analistas da equipe do projeto tendem a 

conhecer mais sobre as entregas do cronograma." (Entrevistado 03)

"Na minha visão, acho que os membros da equipe  têm muita visão sobre o projeto e a 

entrega."  (Entrevistado 13)

"Há outros aspectos também que é o político envolvidos nisto, entre as várias áreas; 

este é um item que sempre “pega”.... pois as vezes tem um gestor de uma pessoa do time 

que pede algo que não está no projeto, mas que pede isto por algum interesse,  e ... 

então o time acaba tendo que lidar com estas situações e  deveram filtrar  e muitas 

vezes não consegue."  (Entrevistado 01)

"É muito difícil ter uma equipe de projeto com  a maturidade necessária para 

conseguir driblar cenários de altos conflitos, desorganização, falta de planejamento 

do projeto." (Entrevistado 02)
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Dentre estes entrevistados, 09 esperam que os membros da equipe do projeto sejam os 

stakeholders mais comprometidos e engajados com o projeto, 08 acreditam que eles possuem 

baixo conhecimento sobre processos e atividades funcionais, 05 entendem que estes 

stakeholders apresentam maior conhecimento sobre o escopo e entregáveis do projeto, se 

comparado aos demais stakeholders do projeto e 02 os veem com pouca habilidade em lidar 

com conflitos de interesses, requisitos e prioridades. Este stakeholder foi abordado em 

respostas dadas para outras questões realizadas aos entrevistados, e estas citações foram 

abordadas nos parágrafos a seguir.   

Quando estes stakeholders possuem expectativa irrealista sobre o cronograma e orçamento do 

projeto, poderão ter maior dificuldade de explicar o projeto e realizar as atividades no prazo:  

“Entendo que, caso a equipe de projetos tenha expectativa irrealista 

sobre o cronograma e orçamento, será mais difícil realizar as 

atividades no prazo, será mais difícil explicar o projeto para os 

demais stakeholders e, possivelmente, o projeto terá mais 

replanejamento.” (Entrevistado 02) 

“Muitas vezes, a equipe pode ter uma expectativa irrealista, 

subestimar o projeto e acabar tendo que despender mais prazo e 

orçamento do que previsto.” (Entrevistado 01) 

Todavia, na percepção de 02 entrevistados, quando o patrocinador do projeto apresenta esta 

expectativa irrealista com relação ao cronograma e orçamento do projeto, os membros da 

equipe do projeto poderão ficar desmotivados e terão que realizar esforço adicional para 

atingir os prazos e orçamento esperados pelo sponsor: 

“Para mim as expectativas irrealistas têm um impacto grande na 

equipe do projeto. Acho que desmotiva as pessoas, do meu ponto de 

vista, saber que você está trabalhando com um prazo que é super 

apertado, com uma meta que você não vai atingir. Muitas vezes você 

até força a equipe de uma forma adicional para tentar atingir um 

objetivo que você sabe que não é atingível." (Entrevistado 05)  

“(...) então tem um desconforto bem grande da equipe de projeto que 

tenta fazer com que aquilo se torne realidade, e do sponsor, que 
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entende que o cronograma é menor, que há menor quantidade de 

tempo, então torna o trabalho mais estressante no dia a dia, porque a 

equipe trabalha com uma meta, uma data que sabe que não é 

atingível, mas você tem que lidar com aquilo no seu dia a dia. E a 

execução se torna bem difícil.” (Entrevistado 06) 

Para alguns entrevistados, o fato do patrocinador e dos demais stakeholders do projeto 

apresentarem agendas e interesses escondidos faz com que os membros da equipe de projeto 

tenham que participar de um número maior de discussões sobre o projeto e lidar com conflito 

de interesses e possíveis ruídos de comunicação:  

“"E aí, para quem está executando acabam sendo inúmeras 

discussões que são reuniões improdutivas, porque cada um está com 

um objetivo. Então a complexidade é realmente grande e quem que 

vai aceitar a posição do outro lado, que aquele objetivo é diferente da 

minha meta? Então, o dia a dia para quem está executando fica bem 

difícil quando os interesses são divergentes entre as áreas." 

(Entrevistado 06)  

Para o entrevistado 03, quando os membros do projeto responsáveis pelo desenvolvimento 

sistêmico apresentam alto nível de resistência ao projeto, provavelmente irão ter maior 

dificuldade em propor soluções para os projetos que otimizem processos existentes: 

“Há resistência na área de desenvolvedores de sistemas também, pois 

o sistema pode estar funcionando daquela forma por muito tempo e, 

na visão dos analistas sistêmicos, ele está otimizado, mas não 

necessariamente supre as necessidades do banco. Mas mesmo assim, 

ele questiona o porquê deverá ser mudado algo que está funcionando 

bem, e eles não veem que embora esteja funcionando bem, poderia ser 

melhor. A visão é que os processos atuais são suficientes, mas não 

olham que os negócios do banco precisam de algo a mais.” 

(Entrevistado 03) 

O alto nível de resistência dos membros da equipe do projeto dificulta o atingimento dos 

objetivos do projeto: 
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“O nível de resistência, quando vem da equipe de projetos, eu acho 

ainda mais complicado, porque se a equipe de projetos tá resistente 

em fazer aquilo, é difícil até o projeto sair, chegar a realizar o 

objetivo do projeto.” (Entrevistado 06) 

Quando os membros da equipe do projeto estão pouco comprometidos com o projeto, tem-se 

uma maior dificuldade em realizar as atividades do projeto no prazo e orçamento previstos, 

maior probabilidade de conflito entre os integrantes da equipe, maior dificuldade para explicar 

o projeto e em atingir a qualidade esperada para as entregas do projeto.  

“Quando a equipe do projeto não dá a devida importância ao projeto, 

acredito que ocorre atraso nas entregas, aumenta a probabilidade de 

ocorrer conflitos entre os integrantes da equipe e torna-se mais difícil 

para a equipe defender e explicar a importância do projeto aos outros 

stakeholders.” (Entrevistado 02) 

“Quando a equipe não está comprometida com o projeto poderá 

causar vários impactos... Atraso, afetar qualidade e afetar uma série 

de fatores porque, se você não está comprado com a ideia, como é 

que você consegue fazer um bom trabalho?” (Entrevistado 05) 

“Eu acho que quando as pessoas da equipe estão pouco 

comprometidas com o projeto, vai afetar a qualidade. Não que eles 

não vão entregar no tempo e no prazo. Acho que, para fins de 

entrega, vai acontecer, se eles dão muita importância ou não. Mas 

impacta muito a qualidade do projeto.” (Entrevistado 15) 

Os membros da equipe do projeto são impactados quando o patrocinador e os demais 

stakeholders do projeto interferem pouco no projeto, pois quando isto ocorre geram-se 

eventuais retrabalhos e aumenta-se o número de problemas na homologação: 

"Quando o stakeholder solicita os requisitos dele e desaparece, a 

equipe do projeto acaba, muitas vezes, tomando ações que não eram 

esperadas pelo stakeholder para atender os seus requisitos, gerando 

eventuais retrabalhos ou aumento a quantidade de problemas na 

homologação." (Entrevistado 03) 
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4.2.2.1.3 Equipe de gerenciamento do projeto 

A equipe de gerenciamento do projeto foi citada por apenas dois entrevistados. Deles, 

somente um respondente citou uma característica desta equipe, ao informar que as atividades 

exercidas por este stakeholder são desempenhadas pelo gerente de projetos: 

“Ah, na minha visão, o gerente de projetos é quem geralmente atua 

desempenhando o papel da equipe de gerenciamento do projeto.” 

(Entrevistado 04) 

4.2.2.1.4 Gerente de projetos  

Os 15 entrevistados consideraram o gerente de projetos como uma parte interessada dos 

projetos de tecnologia conduzidos na organização pesquisada. A partir das respostas obtidas 

com as entrevistas, foi possível agrupar 04 características para o gerente de projetos desta 

instituição: (1) responsável por realizar entendimento sobre tópicos divergentes entre os 

stakeholders, buscar consenso ou escalar o assunto junto ao sponsor ou outros executivos da 

empresa; (2) responsável por dar visibilidade sobre o projeto para os demais stakeholders; (3) 

espera-se que ele conheça os objetivos e as entregas do projeto; (4) coordena as atividades 

para realizar as entregas do projeto.  

A característica relacionada ao fato deste stakeholder ser responsável por realizar 

entendimento sobre tópicos divergentes entre os stakeholders, buscar consenso ou escalar o 

assunto junto ao sponsor ou outros executivos da empresa foi citado por 09 respondentes, 06 

entrevistados salientaram que o gerente de projetos é responsável por dar visibilidade sobre o 

projeto para os demais stakeholders; 04 respondentes esperam que ele conheça os objetivos e 

as entregas do projeto e 04 o considera responsável por coordenar as atividades para realizar 

os entregáveis do projeto. 

As principais citações consideradas para elaborar estas 04 categorias podem ser observadas no 

quadro abaixo: 
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Quadro 12 - Categorização sobre as características dos gerentes de projeto mais citadas entre os entrevistados.  

Fonte: Elaborado pela autora  

4.2.2.2 Demais stakeholders do projeto 

Neste item foram analisadas as características dos seguintes stakeholders: clientes e usuários, 

escritório de projetos, gerentes funcionais, gerentes de programa, gerentes de portfólio, 

gerente de operações, fornecedores e parceiros comerciais e outras partes interessadas. 

 

4.2.2.2.1 Clientes e usuários 

Todos os respondentes identificaram os clientes e usuários como stakeholder dos projetos em 

que atuam. Com base nos dados obtidos com os entrevistados, foi possível categorizar 04 

características para este stakeholders: (1) solicitantes de requisitos; (2) cautelosos com relação 

às alterações propostas pelo projeto; (3) conhecimento técnico e visão geral dos processos 

impactados pelos projetos; (4) homologadores das entregas do projeto.  

Categorias Citações representativas 
 

"Gerentes funcionais, geralmente  têm uma técnica muito boa com relação àquilo que eles 

executam, mas pra eles é muito nebuloso ainda a questão do porquê que precisa existir um 

gerenciamento de projetos, porque que alguns passos precisam ser seguidos... seguir 

etapas e fazer gestão de risco. Eles ainda não estão tão aculturados em seguir 

cronograma, eles não respeitam muito essa prática. "  (Entrevistado 04)

"(...) gerentes funcionais  envolvidos no projeto, geralmente, não são pessoas que, de fato, 

atuam com projetos, são pessoas do próprio dia a dia com conhecimento do assunto 

relacionado ao projeto, mas não com experiência em projeto e conhecimento sobre a forma 

de conduzir um projeto (Entrevistado 05)

"Os gerentes funcionais fazem uma fusão entre a estratégia da instituição e a sua 

necessidade do dia a dia - que tem de estratégia por trás é a necessidade que tem no dia a 

dia, mas as vezes não conhece muito sobre gestão de projetos." (Entrevistado 06)

"Já os gerentes funcionais, possuem o conhecimento, mas muitas vezes não estão dedicados 

somente ao projeto, e isto mostra muito a importância dos analistas funcionais e da 

necessidade de se colocar analistas funcionais que possuam conhecimento sobre o assunto 

tratado no projeto para mitigar a complexidade, pois o gerente funcional geralmente está 

no dia a dia, e não consegue se dedicar." (Entrevistado 02)

O gerente funcional está vendo somente a parte dele do projeto,  não olha para todas as 

atividades do projeto, pois tem as suas atividades do dia a dia. (Entrevistado 05)

" Se um gerente funcional acredita que a entrega em que precisará alocar um recurso de 

sua equipe será em setembro, mas na verdade é em agosto isto pode gerar impacto no 

cronograma ." (Entrevistado 02)

"Porque dependendo da priorização dada pelo sponsor e gerentes funcionais, serão 

alocadas pessoas com mais ou menos conhecimento sobre o assunto tratado pelo projeto e 

pessoas com o conhecimento menor acaba aumentando a complexidade do projeto (...)" 

(Entrevistado 03)

Dedicação parcial ao projeto

Realiza a alocação de 

recursos no projeto

Bom conhecimento técnico e 

baixo conhecimento sobre 

gestão de projetos 
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O quadro abaixo evidencia as principais citações que contribuíram na determinação desta 

categorização:  

 
Quadro 13 - Categorização sobre as características dos usuários e clientes mais citadas entre os entrevistados.  

Fonte: Elaborado pela autora  

Todas as categorias surgiram quando os respondentes foram questionados sobre o perfil dos 

stakeholders dos projetos em que atuam na organização, sendo as mais citadas pelos 

respondentes as características relacionadas ao fato destes stakeholders serem considerados 

solicitantes de requisitos (11 entrevistados) e ao conhecimento técnico e visão geral dos 

processos impactados pelos projetos (09 entrevistados).  

Os respondentes acreditam que estes stakeholders são responsáveis pela elaboração da 

solicitação dos requisitos do projeto, devido ao fato de serem os usuários finais dos 

entregáveis do projeto e por terem uma visão geral sobre a sua necessidade, processos 

desempenhados pela sua área e possíveis impactados ocasionados com a implantação do 

projeto.  

Categorias Citações representativas 
 

"(...)cliente/usuário precisam definir o que eles querem e como desejam. " (Entrevistado 03)

"O cliente precisa saber especificar o que ele quer, o que ele precisa." (Entrevistado 05)

"(...) já o cliente irá solicitar aquilo que ele precisa para dar atender as atividades do seu 

cotidiano, por exemplo: é preciso receber uma determinada informação em tal formato, pra ele 

independe da tecnologia que está por trás." (Entrevistado 06)

" (...) porque é ele quem demanda, e  é com ele que nós entendemos o projeto."  (Entrevistado 12)

"Eu sinto que estes stakeholders tem a necessidade de pedir todos os requisitos (...)" (Entrevistado 

01). 

"Muitas vezes, o cliente e o usuário possuem uma visão mais ampla dos processos com os quais o 

projeto está se integrando." (Entrevistado 03)

"O cliente vai ter a visão da necessidade dele no dia a dia dele." (Entrevistado 06)

"(...) o cliente conhece bastante do negócio dele." (Entrevistado 07)

"Eles  têm um conhecimento muito forte do negócio (...)"  (Entrevistado 12)

"Eu entendo que clientes e usuários, entendem do negócio, e tem uma visão mais ampla do 

processo.  Eles entendem bastante do produto final." (Entrevistado 15)   

" Com relação ao cliente /usuário, se ele não entende o porquê que é necessário realizar o 

projeto, ele tem muita resistência. Naturalmente, se está sendo alterado o processo que ele está 

acostumado, e você não consegue convencê-lo dos benefícios, ele apresentará mais resistência ." 

"se você está apresentando uma coisa que ele entende como benéfico, provavelmente ele irá te 

ajudar; agora se ele acha que não é uma coisa boa, provavelmente não irá contribuir para as 

atividades do projeto."  (Entrevistado 04)

"(...)  quem irá usar a informação e demais entregas do projeto  é o cliente, lá na ponta final; e  

muitas vezes eles é o responsável por validar tudo o que foi desenvolvido no projeto." 

(Entrevistado 06)

"(...) quando a gente vai fazer homologação, muitas vezes, que a gente depende, por exemplo das 

área usuárias e de outras áreas clientes (...) " (Entrevistado 05)

Homologadores das entregas 

produzidas no projeto

Possui conhecimento funcional e 

visão geral dos processos 

impactados pelo projeto

Solicitantes de requisitos 

Torna-se resistente ao projeto 

caso não compreenda os 

benefícios da alteração proposta 

pelo projeto
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Não obstante, foi pontuado que estes usuários, muitas vezes, não possuem processos 

relacionados à documentação das alterações implementadas com projeto, onerando a equipe 

de tecnologia por não terem correto conhecimento das regras funcionais parametrizadas nos 

sistemas, quando há o desenvolvimento de novos projetos:  

“A cultura do cliente é a seguinte: ele conhece bastante sobre o seu 

negócio, porém, quando ele demanda pra TI, ele otimiza o processo 

através de tecnologia, mas depois ele perde o histórico. Ele não 

consegue guardar o histórico daquilo que ele mesmo pediu. Então, 

quando ele tem que fazer uma evolução daquilo que está 

parametrizado no sistema, ele não guardou o histórico, ele não sabe 

nem o que o sistema, realmente, faz.” (Entrevistado 07) 

Outro ponto colocado por 01 respondente é o fato de o cliente e usuário pedirem mais 

requisitos que o necessário, por terem receio de não conseguirem priorizar novas iniciativas 

no futuro:  

“Eu sinto que estes stakeholders têm a necessidade de pedir todos os 

requisitos a qualquer custo, para garantir que lá na frente todos os 

itens serão feitos e por acreditarem que, se não realizarem este 

pedido, terão dificuldade de ter este requisito atendido no futuro. Isto, 

muitas vezes, leva a equipe de projetos (principalmente equipe de 

tecnologia) a pensar que os clientes não sabem quais são os seus 

requisitos." (Entrevistado 01) 

Já, com relação ao conhecimento técnico, 01 entrevistado pontuou que podem ocorrer 

situações em que o nível de conhecimento do usuário ou cliente é tão profundo que torna 

difícil o entendimento do requisito pelos demais stakeholders: 

“(...) o cliente acaba atrapalhando por colocar questões de forma 

técnica e pode dificultar o andamento do projeto. Às vezes isto nem é 

relevante, mas a forma como ele coloca é tão técnica que os demais 

stakeholders não entendem e não sabem se realmente o ponto 

colocado é impeditivo ou não." (Entrevistado 02) 
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Também se verificou que em algumas situações os papéis exercidos pelos clientes e usuários 

podem ser desempenhados pelos gerentes funcionais e/ou patrocinador do projeto:  

“(...) mesmo porque, normalmente o gestor funcional é um cliente ou 

um usuário.” (Entrevistado 04) 

Ao realizar um paralelo destas características com os indicadores de complexidade, que serão 

detalhados na próxima sessão, verificou-se que a prioridade dada pelo cliente e usuário ao 

projeto poderá trazer impactos à complexidade na gestão do projeto: 

“(...) quando a gente vai fazer homologação, muitas vezes, a gente 

depende das áreas usuárias e de outras áreas clientes e ouvimos 

sempre aquela história: agora estou em processo de fechamento, né? 

Isto pra mim é um a mais. Entendem que é responsabilidade deles 

fazer atividade, mas não fazem no momento em que você precisa” 

(Entrevistado 05). 

Outro ponto que deve ser considerado é o fato de que a participação dos clientes e usuários 

nas etapas de elaboração dos requisitos e na homologação dos entregáveis desenvolvidos pelo 

projeto são vistas como mitigadores da complexidade na gestão dos projetos: 

“A gente tem impacto hoje aqui em um sistema, devido ao fato de não 

envolver o cliente correto na elaboração do documento de requisitos. 

E quando foi feito um entendimento lá atrás foi dito: “Olha a regra é 

essa” e quando de fato implantou o sistema, falou-se: ”Não a regra 

não é essa, a regra é essa outra”. Só que a gente já tinha estruturado 

um monte de coisa, um monte de parametrização, um monte de 

regras, já tinha feitas várias coisas, e aí mudar tudo aquilo a não era 

viável. E a gente teve que, de alguma forma, ir contornando, dando 

aquele jeitinho pra adaptar e tentar mitigar as diferenças... Então, se 

tivesse uma pessoa com conhecimento mais assertivo desde o início e 

que mostrasse como essas coisas se encaixavam, talvez esse tipo de 

erro não ocorreria.” (Entrevistado 05) 
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“De todos os projetos que eu participo no banco, em cerca de 90% 

dos projetos se acham novos escopos dentro da homologação.” 

(Entrevistado 07) 

Ademais, o fato de não ter a aceitação das entregas do projeto por parte deste stakeholders foi 

apontado como item que contribui para a não utilização dos entregáveis do projeto: 

“Se a equipe do projeto fez e entregou, mas os usuários não 

aceitaram aquilo, ou implantação foi a fórceps, é mais difícil a 

usabilidade daquela implantação. Eu já vi projetos que o pessoal 

simplesmente falou: “Ah, eu vou continuar usando o sistema antigo 

porque esse aí que vocês implantaram eu não gostei, é muito difícil de 

usar, não vou usar”, e tudo aquilo que você empregou no projeto o 

usuário não usa e, de certa forma, vai pro lixo.” (Entrevistado 06) 

4.2.2.2.2 Escritório de projetos  

Entre os entrevistados,  09 informaram que o escritório de projeto era um dos stakeholders 

presentes nos projetos de tecnologia da instituição estudada. Entre estes entrevistados foi 

possível identificar três categorias de alta concordância. Entre as características utilizadas 

para identificar e descrever os escritórios de projetos: (1) cobrança e controle das atividades; 

(2) superficialidade do conhecimento; (3) elaboração de reportes e comunicação dos projetos 

para os demais stakeholders.  

Todas as categorias surgiram quando os respondentes foram questionados sobre o perfil dos 

stakeholders dos projetos em que atuam na organização. De forma geral, os respondentes 

acreditam que a função desempenhada por este stakeholder é gerar reportes com status do 

projeto para os executivos da empresa (07 entrevistados) e realizar a cobrança e o controle das 

atividades do projeto (05 entrevistados). Os respondentes mostraram-se desconfortáveis com 

o fato de os representantes do escritório de projetos questionarem esporadicamente o 

andamento do projeto e não apresentarem conhecimento sobre os entregáveis do projeto, 

impactos e benefícios que seriam gerados com a implantação do projeto (04 entrevistados). 

As principais citações utilizadas para compor as categorias podem ser observadas no quadro 

abaixo: 
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Quadro 14 - Categorização sobre as características do escritório de projetos mais citadas entre os entrevistados . 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

Três entrevistados pontuaram que os papéis que deveriam ser desempenhados por este 

stakeholder no projeto estão fragmentados entre diferentes áreas da instituição:  

“Aqui nesta instituição, o escritório de projeto não segue o conceito 

mais puro, nós temos atividades que são realizados pelos gerentes de 

projetos e área de relacionamento.” (Entrevistado 01) 

“Escritório de projetos, não tenho mais contato, porque nem tem mais 

agora, né?” (Entrevistado 12)  

“PMO, no banco, acho que agora está mudando (...)” (Entrevistado 

13)  

Categorias Citações representativas 
 

"(...) mas acredito que os stakeholders que não são responsáveis pela gestão do projeto 

precisam ter um suporte dos stakeholders que tem o controle dos prazos e orçamentos do 

projeto para entender o real cronograma e orçamento do projeto; seja  do gerente de 

projeto ou do escritório de projeto" (Entrevistado 02)

"(...) já o escritório de projetos quer apenas reportar."  (Entrevistado 03)

" (...) PMO era quem queria saber como estava o farol daquela atividade para reportar... 

sempre tive uma pessoa externa que acompanhava o projeto e que ia fazer os reportes nos 

comitês."   (Entrevistado 13)

"De vez em quando aparecia alguém para saber como é que estava andando a nossa 

frente, como o projeto  estava evoluindo e tal, mas, era mais pra capturar o percentual de 

evolução e gerar os reports para os executivos, não tínhamos de fato um contato mais 

efetivo com eles. " (Entrevistado 05). 

"PMO, pra mim, era quem ficava me cobrando o farol, o status do projeto." (Entrevistado 

13)

"E o escritório de projetos está preocupado em receber a lista de tarefas pronta e cobrar 

se está acontecendo aquilo ou não. " (Entrevistado 11)

"Há uma diferença entre a teoria e a expectativa sobre como eles executam as suas 

atividades, pois muitas vezes nos sentimos muito cobrado e  eles não fazem as atividades da 

forma adequada, parece que exercem somente o papel de cobrança. " (Entrevistado 02)

" Quanto ao escritório de projetos, o comportamento é bom,  possuem visão geral, os 

analistas apresentam um perfil mais disciplinado, mais organizado, são contidos, falam 

bem, mas não fazem nada muito aprofundado ." (Entrevistado 04)

"Quer mostrar a quantidade de projeto, a complexidade do projeto, o ganho do projeto, 

mas também não participa de forma efetiva para agregar valor na parte da evolução do 

projeto, na minha percepção."  (Entrevistado 05)

Cobrança e controle 

Superficialidade de 

conhecimento 

Reporte e comunicação



76 

 

4.2.2.2.3 Gerentes funcionais 

Para 100% dos respondentes, os gerentes funcionais são stakeholders dos projetos de 

tecnologia desta instituição. Com base no resultado obtido com as entrevistas, foi possível 

identificar três categorias sobre as características apresentadas pelos gerentes funcionais: (1) 

bom conhecimento técnico e baixo conhecimento sobre gestão de projetos; (2) dedicação 

parcial ao projeto; (3) realiza a alocação dos recursos no projeto.  

O quadro abaixo apresenta algumas citações que levaram a esta categorização: 

 
Quadro 15 - Categorização sobre as características dos gerentes funcionais mais citadas entre os entrevistados.  

Fonte: Elaborado pela autora  

Estas categorias surgiram quando os respondentes foram questionados sobre o perfil dos 

stakeholders dos projetos em que atuam na organização, bem como em algumas questões 

relacionadas aos seguintes indicadores: existência de suporte de stakeholders sêniores ao 

projeto, existência de requisitos conflitantes, comprometimento dos stakeholders com projeto, 

resistência e interferências do stakeholder no projeto, existência de prioridades conflitantes e 

expectativa irrealista com relação a cronograma e orçamento por parte dos stakeholders do 

projeto. 

Categorias Citações representativas 
 

"Gerentes funcionais, geralmente  têm uma técnica muito boa com relação àquilo que eles executam, mas 

pra eles é muito nebuloso ainda a questão do porquê que precisa existir um gerenciamento de projetos, 

porque que alguns passos precisam ser seguidos... seguir etapas e fazer gestão de risco. Eles ainda não 

estão tão aculturados em seguir cronograma, eles não respeitam muito essa prática. "  (Entrevistado 04)

"(...) gerentes funcionais  envolvidos no projeto, geralmente, não são pessoas que, de fato, atuam com 

projetos, são pessoas do próprio dia a dia com conhecimento do assunto relacionado ao projeto, mas 

não com experiência em projeto e conhecimento sobre a forma de conduzir um projeto (Entrevistado 05)

"Os gerentes funcionais fazem uma fusão entre a estratégia da instituição e a sua necessidade do dia a 

dia - que tem de estratégia por trás é a necessidade que tem no dia a dia, mas as vezes não conhece 

muito sobre gestão de proejetos." (Entrevistado 06)

"Já os gerentes funcionais, possuem o conhecimento, mas muitas vezes não estão dedicados somente ao 

projeto, e isto mostra muito a importância dos analistas funcionais e da necessidade de se colocar 

analistas funcionais que possuam conhecimento sobre o assunto tratado no projeto para mitigar a 

complexidade, pois o gerente funcional geralmente está no dia a dia, e não consegue se dedicar." 

(Entrevistado 02)

O gerente funcional está vendo somente a parte dele do projeto,  não olha para todas as atividades do 

projeto, pois tem as suas atividades do dia a dia. (Entrevistado 05)

" Se um gerente funcional acredita que a entrega em que precisará alocar um recurso de sua equipe 

será em setembro, mas na verdade é em agosto isto pode gerar impacto no cronograma ." (Entrevistado 

02)

"Porque dependendo da priorização dada pelo sponsor e gerentes funcionais, serão alocadas pessoas 

com mais ou menos conhecimento sobre o assunto tratado pelo projeto e pessoas com o conhecimento 

menor acaba aumentando a complexidade do projeto (...)" (Entrevistado 03)

Dedicação parcial ao projeto

Realiza a alocação de recursos no 

projeto

Bom conhecimento técnico e 
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De forma geral, 08 dos respondentes consideram que os gerentes funcionais são envolvidos 

no projeto, mas que apresentam atividades administrativas ou funcionais como suas principais 

atribuições. Mesmo tendo dedicação parcial ao projeto, 05 respondentes entendem que os 

gerentes funcionais contribuem com o projeto, aportando seus conhecimentos, e 04 entendem 

que esta contribuição também é dada por meio da alocação recursos de suas áreas para 

atuarem em atividades do projeto.  

4.2.2.2.4 Gerente de programas 

Cerca de 53% dos respondentes consideraram este stakeholder como parte interessada dos 

projetos de tecnologia da instituição. Estes 08 respondentes já atuaram em programas 

corporativos da empresa. Destes entrevistados, 03 citaram como característica desta parte 

interessada o fato deles apresentarem entendimento sobre os impactos e interdependências 

entre os projetos que compõem sua carteira, bem como conhecerem ferramentas de 

metodologia em gestão de projetos:  

 
Quadro 16 - Categorização sobre as características relacionadas aos gerentes de programas. 

Fonte: Elaborado pela autora  

4.2.2.2.5 Gerente de portfólio 

Este stakeholder foi considerado como parte interessada dos projetos de tecnologia da 

instituição por 20% dos respondentes. Todos estes respondentes relataram ter atuado em 

programas corporativos da instituição.  

Com base nos dados coletados nas entrevistas, foi possível caracterizar este stakeholder da 

seguinte forma: (1) apresenta conhecimento sobre metodologia de gerenciamento de projetos 

e conhece os projetos que compõem o seu portfólio, bem como suas integrações e impactos; 

(2) realiza o reporte destes projetos para comitês executivos; e (3) poderia ser mais efetivo ao 

dar suporte aos gestores de projetos.  Observe as citações no quadro abaixo:  

Categorias Citações representativas 
 

"O gerente do programa precisa olhar o todo e ver os impactos  e interdependências relacionados pelas 

atividades dos projetos que compoem o programa."   (Entrevistado 03).

"Gerente de portfolios, gerente de programas e escritório de projetos geralmente são pessoas que possuem 

maior conhecimento sobre o gestão de projetos (...)" (Entrevistado 02).  

"O gerente de programa, ele tem a visão do todo, ele conhece cada ponto do projeto. (...) O gestor de 

programa, tem uma visão total do programa, eles sabem o que tá acontecendo, sabem das alocações e tudo o 

mais.   (Entrevistado 13)

Entendimento sobre  impactos e 

interdependências do projeto e 

ferramentas de gerenciamento 

de projetos 
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Quadro 17 - Categorização sobre as características relacionadas aos gerentes de portfólios.  

Fonte: Elaborado pela autora  

 

4.2.2.2.6 Gerente de operações 

O gerente de operações foi considerado como stakeholder dos projetos de tecnologia da 

instituição, somente por três respondentes.  

Segundo estes entrevistados, este stakeholder apresenta forte conhecimento sobre os 

processos relacionados aos produtos comercializados pela instituição e são impactados pelos 

projetos implantados:  

“Ele apresenta uma visão boa dos processos, mas ele ainda está 

muito atrelado à parte técnica. Ele quer, às vezes, operar muito o 

processo e nós, como gerente de projetos, queremos mudar o 

processo, transformar, o que faz com que em alguns casos seja 

necessário realizar alguns alinhamentos.” (Entrevistado 04) 

“O gerente de operações conhece muito da operação, do dia a dia, 

como as coisas devem acontecer. É um conhecimento do processo 

mesmo.” (Entrevistado 15) 

 

Categorias Citações representativas 
 

"Gerente de portfolios, gerente de programas e escritório de projetos geralmente são pessoas que 

possuem maior conhecimento sobre o gestão de projetos (...)". (Entrevistado 02).  

"Gerente de portfólio quer mostrar a quantidade de projeto no seu portfólio, a complexidade do 

programa, o ganho trazido pelas demandas do seu portfólio, mas também não participa de forma efetiva 

pra agregar tanto na parte da evolução do projeto, eu acho."   (Entrevistado 04)

"Com o gerente de portfólio eu tinha que conversar (...), porque apesar de eu fazer a gestão de projetos

aqui, esta área de portfólio que preparava os reportes do projeto para o comitê... eu tinha bastante

contato com esse pessoal."  (Entrevistado 08)

Apresenta conhecimento sobre 

metodologia de  gerenciamento 

de projetos e conhece os 

projetos que compõem o seu 

portfólio, bem como suas 

integrações e impactos

Poderia ser mais efetivo ao dar 

suporte aos gestores de projetos

Realiza reporte para os comitês 

executivos
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4.2.2.2.7 Fornecedores e parceiros comerciais 

Somente 07 respondentes apontaram os fornecedores como stakeholder dos projetos de 

tecnologia da instituição. Destes entrevistados, houve 01 que relatou a existência desta parte 

interessada, mas disse que não tinha contato direto com eles:  

“Fornecedores, parceiros comerciais, ah, esse aqui eu nem consigo 

falar muito não, não tive que negociar muito com eles.” (Entrevistado 

04) 

O entrevistado 09 sinalizou a existência de diferentes perfis de fornecedores, que se alteram 

em decorrência do processo de contratação. Inicialmente a instituição lida com a equipe 

comercial destes fornecedores e, posteriormente, estes parceiros alocam equipes com perfis 

mais técnicos para dar andamento ao projeto e/ou pessoas que apresentam conhecimento e, ao 

mesmo tempo, buscam por novas oportunidades para ofertar serviços à empresa:  

“Assim como você pega os perfis do banco, quando você fala com os 

fornecedores, você fala com muitas pessoas no decorrer do tempo, você 

não tem um contato único, muitas vezes. Inicialmente, você tem aquele 

cara que é puramente comercial, que te atende bem e tudo, mas o 

interesse dele é vender. Depois, você tem as pessoas que são mais 

dedicadas ao projeto, a uma visão, que tem um interesse maior em 

resolver o problema e você tem algumas pessoas que têm o hibrido dos 

dois. Ele até conhece, quer entender, mas está querendo ver as 

oportunidades comerciais para vender também.” (Entrevistado 09) 

Os demais respondentes citaram os fornecedores e parceiros como forma de agir para mitigar 

as seguintes situações: falta de senioridade no projeto (04 entrevistados), atender prazos dos 

projetos (03 entrevistados), dar maior importância ao projeto (01 entrevistado) e gerar maior 

comprometimento dos stakeholders com o projeto (01 entrevistado).  

As principais citações que levaram a esta categorização foram as seguintes:  
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Quadro 18 - Categorização sobre as características relacionadas aos fornecedores e parceiros. 

Fonte: Elaborado pela autora  

4.2.2.2.8 Outras partes interessadas 

Estes stakeholders foram citados por 07 entrevistados, que consideram como outras partes 

interessadas os seguintes órgãos reguladores: Banco Central do Brasil (Bacen), Receita 

Federal e auditorias externas. Dois destes respondentes identificaram estes stakeholders como 

uma das partes interessadas dos projetos de tecnologia da instituição, mas não elencaram 

nenhuma característica sobre eles. No entanto, os demais respondentes entendem que as 

solicitações destes órgãos reguladores são tratadas como projetos demandados, geralmente, 

pelos gerentes funcionais ou operacionais da instituição.  

“Órgão regulador... não que a gente tem uma comunicação direta, mas 

como a gente atua muito em projetos de demanda legal, ele é um 

stakeholder forte. Tanto que o projeto que estou atuando agora é um 

projeto pra atender o governo... uma demanda legal.” (Entrevistado 

12) 

Com base no resultado obtido com as entrevistas, foi possível identificar que estes 

stakeholders tendem a fornecer instruções sobre como a instituição deve proceder em uma 

Categorias Citações representativas 
 

"Muitas vezes, busquei parceiros/fornecedores que já tinham desempenhado projetos semelhantes, para 

ajudar e reduzir a complexidade da gestão de projetos, também já contratei programadores terceiros 

que já conheciam uma determinada tecnologia porque era a que era utilizada no projeto."  (Entrevistado 

01)

"Caso não encontre pessoas seniores dentro da organização para conduzir o projeto, entendo que é 

necessário contratar uma consultoria externa que aporte o conhecimento necessário ao projeto."  

(Entrevistado 02)

Contratar consultoria externa 

(fornecedor) para atender prazos 

dos projetos

"Por exemplo, o projeto é pra você entregar daqui a dois meses. Só que, às vezes, o esforço pra 

entregar o projeto leva três, quatro meses. E aí o que a gente faz nesses casos? Se é uma demanda legal, 

a gente não tem muita opção como TI. Tem que alocar mais recurso pra atuar e fábrica, se eu estou 

estimando trabalhar com dois recurso, tenho que botar quatro, cinco... eu tenho que me virar pra 

entregar."  (Entrevistado 08)

"(...) uma alternativa encontrada foi contratar uma consultoria externa para o projeto.  Quando nós 

pagamos uma equipe de projetos externa, parece que o projeto ganha uma maior importância do que se 

comparado com as iniciativas conduzidas por uma equipe interna. Isto devido as questões contratuais, 

como prazo e o valor que está se investindo."   (Entrevistado 02)

"(... ) se contratar uma consultoria externa para trocar com a equipe interna, pode dar um gás no 

projeto."   (Entrevistado  02)

Contratar fornecedores que 

possuem experiência para dar 

maior  senioridade ao projeto

Contratar consultoria externa 

(fornecedor) para dar maior 

importância ao projeto

Contratar consultoria externa 

(fornecedor) para gerar maior 

nível de envolvimento
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data próxima à data prevista para a implantação do projeto (02 entrevistados). Além disto, os 

projetos demandados, devido a solicitações destes órgãos reguladores, tendem a apresentar as 

seguintes características: apresentam uma data limite de atendimento (06 entrevistados); 

possuem alta prioridade e maior nível de importância por parte da equipe de projeto e demais 

stakeholders (03 entrevistados); são prioritários em relação aos demais projetos e impactam o 

planejamento do portfólio de projetos da instituição (02 entrevistados).  

Observe as principais citações que deram origem a estas categorias:  

 
Quadro 19 - Categorização sobre as características das demais partes interessadas e dos projetos demandados 

devido a estes stakeholders.  

Fonte: Elaborado pela autora 

4.3 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS INDICADORES DA 

COMPLEXIDADE SOCIOPOLÍTICA RELACIONADOS AOS 

Categorias Citações representativas 
 

"As demandas legais tem prazo para entrega. Só que, às vezes, o esforço para entregar o projeto leva 

três, quatro meses. E aí o que a gente faz nesses casos? Se é uma demanda legal, a gente não tem muita 

opção como TI. Tem que alocar mais recurso pra atuar e fábrica, se eu estou estimando trabalhar com 

dois recurso, tenho que botar quatro, cinco... eu tenho que me virar pra entregar no prazo solicitado." 

(Entrevistado 08)

"Ficou claro que o projeto que tinha uma data muro, o órgão regulador não mudou a data que a 

instituição tinnha que realizar as entregas, mas o projeto foi entregue com a ajuda da equipe de 

sustentação, né? É aquele negócio, na hora de entregar, junta todo mundo e consegue botar pra dentro, 

mas, em termos de projeto, você viu que faltaram várias coisas. Então, o projeto não estava alinhado 

com a estratégia da data muro, teve que remar todo mundo junto pra entregar." (Entrevistado 10)

"(...) mas você tem às vezes, demandas legais, que você precisa entregar naquele prazo." (Entrevistado 

12)

"Agora quando é demanda legal,ela é prioritária. Tem que entregar." (Entrevistado 08)

Em caso de demanda legal eu nunca percebi esta situação dos stakeholder não darem a devida 

importância.  (Entrevistado 08)

"Eles, algumas vezes, demoram para divulgar informações. Então, isso impacta diretamente no nosso 

escopo, porque tem coisa que a gente não consegue nem dar solução, porque eles não divulgam as 

coisas. (...) e aí a gente não tem nem como atuar porque eles não estão ... não divulgaram a informação. 

Não dá pro nosso cliente definir nada, porque ele não sabe como vai ser, logo, como consequência a 

equipe do projeto também não consegue definir . (Entrevistada 12)

Geralmente, demanda legal  demora demais para chegar para a equipe de desenvolvimento de TI. 

Quando ela chega, você tem que correr com tudo, e isso não é bom para o Gerente de Projeto, porque é 

uma demanda que precisa implantar muito rápido, geralmente envolve vários stakehoders, escritório de 

projeto... Para administrar isso, não é fácil.  (Entrevistado 07)

"Hoje é feito um planejamento... as demandas sempre foram variáveis, você nunca sabe o número exato 

de demandas, por mais que a empresa fala “Ó, esse ano eu vou fazer somente cem projetos”, não é 

assim, porque no meio do caminho, aparece uma demanda legal... então, o número de projetos vai 

aumentando e o número de pessoas é o mesmo. " (Entrevistado 07)

Tendem  a fornecer instruções 

sobre como a instituição deve 

proceder próximo a data prevista 

de implantação

Projetos demandados devido a 

estes stakeholders  apresentam 

alta prioridade e maior nível de 

importância por parte da equipe 

de projeto e demais stakeholders

Os projetos demandados devido 

a estes stakeholders  tendem a 

apresentar uma data limite de 

atendimento

Os projetos demandados devido 

a estes stakeholders  tendem ser 

prioritários com relação aos 

demais e impactam o 

planejamento do portfólio de 

projetos da instituição
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STAKEHOLDERS QUE IMPACTAM A COMPLEXIDADE NA GESTÃO DE 

PROJETOS DE TECNOLOGIA 

Para identificar e caracterizar os indicadores da complexidade sociopolítica relacionados aos 

stakeholders, que impactam a complexidade dos projetos de tecnologia da instituição 

financeira estudada, foram realizadas 09 perguntas aos entrevistados.  Cada questão abordou 

um indicador estudado e propôs identificar se o indicador trazia impacto na complexidade da 

gestão destes projetos e, nos casos afirmativos, foram questionados quais eram estes impactos. 

Nesta sessão serão abordados os seguintes indicadores: existência de agendas ocultas entre os 

stakeholders; existência de conflitos de poder entre os stakeholders; existência de prioridades 

conflitantes entre os stakeholders; existência de requisitos conflitantes entre os stakeholders; 

existência de expectativa irrealista sobre cronograma e orçamento por parte dos stakeholders 

chave do projeto;  resistência dos stakeholders ao projeto; interferência dos stakeholders no 

projeto  e comprometimento dos stakeholders com o projeto. 

4.3.1 Existência de agendas ocultas entre os stakeholders 

Todos os entrevistados apontam que a existência de agendas ocultas entre os stakeholders do 

projeto aumenta a complexidade na gestão dos projetos de tecnologia. Os respondentes foram 

questionados sobre o motivo pelo qual há este aumento da complexidade nos projetos e, com 

base nas respostas dos 10 respondentes para este item, foi possível obter a categorização 

disposta na tabela abaixo:  

Tabela 1-  Quantidade de citações por categorias relacionada aos impactos gerados pela existência de agendas 

ocultas entre os stakeholders na visão dos entrevistados. 

Indicador: existência de agenda oculta entre os stakeholders 

Categoria: tipos de impactos gerados pela agenda oculta entre os stakeholders 

Quantidade 

 de citações 

Equipe tem que conciliar os interesses relacionados à agenda oculta do sponsor com a agenda dos demais 

stakeholders. 
3 

São dados diferentes direcionamentos para a equipe do projeto, aumentando a probabilidade de conflitos ou 

retrabalho ou desentendimento do objetivo das atividades desempenhadas pela equipe de projeto. 
3 

Gera ruídos de comunicação e aumenta a probabilidade de ter desconforto para a equipe e demais stakeholders do 

projeto. 
2 

Aumenta a quantidade de discussões improdutivas entre a equipe e demais stakeholders. 1 

Dificulta o compartilhamento de informação entre os stakeholders do projeto. 1 

Gera morosidade no processo de tomada de decisão. 1 

Maior dificuldade em realizar as atividades do projeto no prazo e no orçamento previsto. 1 

Maior probabilidade de desenvolver requisitos/solução que não atendem aos stakeholders 1 

Stakeholder não aponta os riscos dos projetos. 1 

Fonte: Elaborado pela autora 
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As três principais categorias foram elaboradas com base nas seguintes citações:  

 
Quadro 20 - Citações das principais categorias relacionadas ao impacto causado pela existência de agendas 

ocultas entre os stakeholders  

Fonte: Elaborado pela autora  

Categorias Citações representativas 
 

"(...) a equipe fica sem entender porque que a gente tem alguns direcionamentos. Você 

está com a coisa clara, só que tem uma agenda oculta, um pouco entre aspas. Mas você 

está fazendo coisa que você não sabe porque está fazendo. Você está olhando e fala 

assim: “Mas isso não vai atender o objetivo que eu tenho na cabeça. Acho que gera até 

frustração... “Por que eu estou fazendo isso, se não é objetivo?” e se você for entender 

só no final, eu acho que é ruim.  (Entrevistado 13)

"Na minha visão, quando não é claro o objetivo final do projeto, a gente acaba andando 

em círculo. Você faz alguma coisa, mas não era bem aquilo que a pessoa queria, mas você 

não sabe. Então eu acho que para um projeto dar certo o objetivo tem que estar bem 

explicado, todo mundo tem que estar na mesma página para que você possa desenvolver 

as atividades sem o retrabalho. E você vai tocar, não vai ficar dando volta. Todo mundo 

sabe da meta final, todo mundo acredita naquilo e todo mundo trabalha pra aquilo dar 

certo. Então, quando os outros stakeholders tem estas metas ocultas que a equipe não 

sabe, a equipe fica muito perdida e o projeto não anda."  (Enttevistado 15)

"Se, de fato, isso existir e esses interesses forem conflitantes, com certeza vai aumentar. 

Eles vão pra lugares diferentes, vão querer objetivos diferentes e a complexidade do 

projeto vai aumentar, com certeza. Não tem como não acontecer.  Basicamente de 

direcionamento diferente, né? Você dá um direcionamento sendo que tem alguma coisa 

que não é conhecida, não é aberta pra todo mundo, sabendo que uma pessoa está 

querendo alguma coisa um pouco diferente do direcionamento dado, vai dar um 

direcionamento para uma ou um grupo de pessoas que vai pra um outro caminho e aí não 

vai chegar no mesmo lugar e vai dar conflito dentro do projeto."  (Entrevistado 11)

"E aí, para quem está executando acaba sendo inúmeras discussões que são reuniões 

improdutivas, porque cada um tá com um objetivo. Então a complexidade é realmente 

grande e quem que vai aceitar a posição do outro lado, que aquele objetivo é diferente da 

minha meta? Então, o dia a dia pra quem tá executando fica bem difícil quando os 

interesses são divergentes entre as áreas, pois terá que conciliar os interesses." 

(Entrevistado 06)

"Aumenta  a complexidade porque você tem que conciliar, né? (...) se você estiver à frente  

de um projeto que tem uma visão, de um único stakeholders deve ser mais fácil... agora, se 

você  tiver que conciliar três, quatro visões e transformar numa visão única, com certeza, 

vai ficar mais complexo."  (Entrevistado 10)

"Normalmente o maior problema está quando ocorre este tipo de situação entre a equipe e 

as outras parte interessada, porque a equipe de projeto é muito direcionada com a 

estratégia do sponsor. Então, ele é que acaba dando quais são os objetivos do projeto. Só 

que quando esses objetivos não casam muito com os objetivos das outras partes 

interessadas, há um maior impacto para a equipe do projeto, que terá que explicar os 

interesses do sponsor para os demais stakeholders e tentar encontrar uma forma de 

atende-los e reduzir possíveis conflitos." (Entrevistado 06)

"Acredito que se a equipe do projeto não tem o conhecimento dos reais interesses, 

objetivos e agendas gera-se muitos desalinhamentos, e isto faz com que a equipe do 

projeto descubra as coisas por meio de fofocas. Isto acaba complicando questões que 

poderiam ser tratadas de forma mais simples, dado que quem começa a contar o problema 

aumenta um pouco mais a questão, e passa-se a ter inúmeras interpretações, que dão 

margens a diversos entendimentos.  Isto atrapalha muito na comunicação da equipe do 

projeto, cria-se um sentimento de coisas que estão rolando por fora, com agendas 

paralelas."  (Entrevistado 02)

"Da mesma forma com os demais stakeholders,  caso o cliente/usuário e escritório de 

projetos possuam uma agenda paralela e vaza a informação também dá problema, 

principalmente na comunicação do projeto.  Os clientes têm suas atividades diárias e pode 

escalar pontos para a hierarquia devido a forma como a comunicação ocorre.  Então, é 

necessário que caso se tenha estes interesses e agendas paralelas isto não se vaze e nem 

gere desconforto para os demais stakeholders e equipe do projeto."   (Entrevistado 02)

São dados diferentes 

direcionamentos para a 

equipe do projeto, 

aumentando a probabilidade 

de conflitos ou retrabalho ou 

desentendimento do objetivo 

das atividades 

desempenhadas pela equipe 

do projeto

Equipe terá que conciliar os 

interesses relacionados à 

agenda oculta do sponsor 

com a agenda dos demais 

stakeholders

Gera ruídos de comunicação 
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O entrevistado 01 pontuou que a existência de agendas ocultas pode ocorrer com maior 

frequência nos projetos pertencentes a um programa corporativo, pois dado à quantidade de 

pessoas envolvidas no projeto, entende-se que é mais difícil ter agendas compartilhadas por 

todos: 

“No programa em que atuo, temos 02 vice-presidências, 08 diretores 

envolvidos, com 07 superintendências envolvidas diretamente e os 

demais clientes, totalizando 25 superintendências, e nem todos eles 

conversam para seguirem para o mesmo caminho. E cada 

superintendente tem cerca de 04 gerentes e o alinhamento das 

informações não é da mesma forma, e estas informações nem sempre 

são repassadas a toda a equipe.” (Entrevistado 01) 

4.3.2 Existência de conflitos de poder entre os stakeholders  

Este indicador aumenta a complexidade na gestão de projetos para 13 entrevistados, e na 

percepção dos entrevistados 09 e 05, este indicador poderá afetar a complexidade dependendo 

do comportamento empregado pelos envolvidos neste conflito e da forma como ele ocorre. Na 

visão do entrevistado 09, caso este conflito gere discussões sobre o projeto, poderá aumentar a 

rapidez no processo de tomada de decisão. Por outro lado, caso este conflito de poder não seja 

explícito, aumenta a dificuldade em descobrir e conciliar os interesses dos stakeholders:  

“Depende de como é esse conflito. Se é um conflito aberto com uma 

discussão ampla, eu não acho que traga complexidade ao projeto, dá 

celeridade ao projeto. Se é um conflito de bastidores, gera 

complexidade. Eu acho ruim o conflito de poder não explícito. (...) 

quando você tem um conflito de poder... ele é explícito, mas a atuação 

dele não é explícita... trabalha-se nos bastidores, ou às vezes ele tem 

até um conflito fake... na frente, dizem que têm interesses comuns, mas 

por trás, um vai pra direita e outra vai pra esquerda. Agora, para mim, 

o conflito de poder explícito, onde o cara fala “Eu não concordo e 

temos que chegar a um acordo”, eu acho que não gera complexidade, 

para mim é assim... resolver esse problema traz simplicidade ao 

projeto.” (Entrevistado 09) 
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Já, o entrevistado 05 acredita que, se os stakeholders conseguirem discutir os tópicos 

divergentes entre eles e chegarem a um consenso, este indicador não aumenta a 

complexidade. Mas, caso isto não ocorra, haverá aumento dos conflitos entre estes 

stakeholders:  

“Eu acredito que esta situação está associada à maturidade dessas 

pessoas, né? Com o nível de poder que elas têm. Eu já vi situações 

assim, de pessoas diferentes, muitas vezes, discutirem um tema e 

caminhos diferentes, mas conseguirem chegar num consenso e tomar 

decisão assertiva pra conduzir o projeto. Eu acho que isso está muito 

relacionado com a questão da maturidade das pessoas. Dessas pessoas 

que têm o poder de decidir, né? Se elas forem, realmente, pessoas 

maduras, com experiência, conhecimento, eu acho que o resultado 

tende a ser positivo. Caso contrário, tende a ser, realmente, uma briga, 

uma guerra.” (Entrevistado 05) 

Para os 13 respondentes que afirmaram que este indicador aumenta a complexidade na gestão 

de projetos, foi perguntado porque a existência de conflitos de poder entre os stakeholders do 

projeto ocasionava este impacto na gestão do projeto. A partir da análise feita nas respostas 

dadas por 09 respondentes, foram mapeados 06 possíveis impactos gerados por este indicador 

que aumentavam a complexidade de projetos. Estas respostas foram categorizadas conforme 

mostra a tabela abaixo: 

Tabela 2- Quantidade de citações por categorias relacionadas aos impactos gerados pela existência de conflitos 

de poder entre os stakeholders, na visão dos entrevistados. 

Indicador: existência de conflitos de poder entre os stakeholders 

Categoria: tipos de impactos gerados pela existência de conflitos de poder entre os stakeholders 

Quantidade de 

citações 

Diferentes direcionamentos entre os stakeholders do projeto, podendo impactar o atingimento do 

cronograma do projeto ou gerar conflitos. 

4 

Morosidade no processo de tomada de decisões. 
2 

Maior dificuldade em realizar atividades do projeto no prazo e no orçamento previsto. 
1 

Gera retrabalho e esforço adicional para a equipe do projeto para elaborar materiais e participar de 

reuniões. 

1 

Maior dificuldade em negociar implantações com o gestor funcional. 
1 

Projeto não é priorizado entre todos os participantes. 
1 

Fonte: Elaborado pela autora 
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As citações utilizadas para a categorização dos dois impactos mais pontuados foram as 

seguintes: 

 
Quadro 21 - Citações das principais categorias relacionadas ao impacto causado pela existência de conflitos de 

poder entre os stakeholders. 

Fonte: Elaborado pela autora 

4.3.3 Existência de prioridades conflitantes entre os stakeholders 

Todos os entrevistados consideram que a existência de prioridades conflitantes entre os 

stakeholders aumenta a complexidade na gestão do projeto. Ao serem perguntados sobre 

porque este indicador gera este impacto, obteve-se 12 respostas que foram categorizadas em 

06 grandes grupos, conforme podem ser observadas na tabela abaixo: 

Tabela 3 - Quantidade de citações por categorias relacionadas aos impactos gerados pela existência de 

prioridades conflitantes entre os stakeholders, na visão dos entrevistados. 

Indicador: Prioridades conflitantes 

Categoria: tipos de impactos gerados pela existência de prioridades conflitantes entre os stakeholders 

Quantidade de 

citações 

Maior dificuldade em realizar as atividades do projeto no prazo e no orçamento previstos. 
6 

Morosidade no processo de tomada de decisão, incorrendo no atraso do cronograma previsto para o projeto. 
2 

Surgimento de conflitos entre os stakeholders. 
1 

Alocação de recursos com menor conhecimento sobre o assunto tratado no projeto. 
1 

Não ter a colaboração das equipes / pessoas envolvidas. 
1 

Stakeholder opta por atuar somente nas atividades que considera prioritárias. 
1 

Fonte: Elaborado pela autora 

Categorias Citações representativas 
 

"Aumenta, principalmente quando vem de cima, principalmente para equipe do projeto, 

fica muito difícil de lidar com qual objetivo, para que lado vamos seguir. E aí cada um vai 

tender a seguir o objetivo da hierarquia direta, e esse problema vai descendo pros níveis 

da execução. Logo, o projeto vai ficar totalmente prejudicado, o andamento do projeto 

vai ficar totalmente prejudicado. " (Entrevistado 06)

"Se a equipe do projeto receber direcionamentos distintos do que o patrocinador quer, 

essa equipe pode desviar e as maiores entregas que prevê o projeto dificilmente serão 

entregues. " (Entrevistado 04)

"Assim, conflito de poder, você pega duas pessoas muito poderosas que têm interesses 

diferentes, ou que um quer... atrapalha, porque... por exemplo, quando você está em um 

estrutura, uma pessoa vai dar um direcionamento e outra vai dar outro. Quando chega na 

base, gera um conflito, porque, por exemplo, eu tenho que atender a minha hierarquia e o 

outro tem que atender a outra hierarquia..."  (Entrevistado 13)

"Conflito de poder... se tiver direcionamento diferente... se, por causa desse conflito de 

poder, tiver direcionamento diferente, aí vai gerar entropia, vai gerar problema no 

projeto, portanto, ele fica mais complexo, naturalmente. O problema é se isso acabar 

impactando no direcionamento das coisas. Por si só, não tem problema. O problema é isso 

causar direcionamentos diferentes. "  (Entrevistado 11)

"É aquela coisa, um lado não cede, o outro não cede, nem entra num consenso, aí fica 

aquele impasse. Isso pode atravancar um pouco o andamento até que uma decisão de fato 

seja tomada ou alguém que tenha o poder de decidir de fato."  (Entrevistado 07)

"Conflito de poder... trazer consequência vai trazer, porque um fica querendo mandar 

mais que o outro, fica aquele empurra-empurra. Mas tem coisa que você... vamos supor... 

precisa definir uma governança de um processo novo e fica lá aquilo... um não quer, joga 

pro outro, o outro fala que não é com ele (...)"  (Entrevistado 12)

Diferentes direcionamentos 

entre os stakeholders do 

projeto, podendo impactar o 

atingimento do cronograma 

do projeto ou gerar conflitos

Morosidade no processo de 

tomada de decisão
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Desta forma, verificou-se que para 06 respondentes deste item, este tipo de indicador ocasiona 

uma maior dificuldade em realizar as atividades do projeto no prazo e no orçamento do 

projeto, e 02 respondentes acreditam que este indicador ocasiona uma morosidade no 

processo de tomada de decisão, acarretando atraso no cronograma do projeto. As citações 

utilizadas para compor estas duas categorias foram as seguintes:  

 
Quadro 22 - Citações das principais categorias relacionadas ao impacto causado pela existência de prioridades 

conflitantes entre os stakeholders. 

Fonte: Elaborado pela autora 

4.3.4 Existência de requisitos conflitantes entre os stakeholders  

Verificou-se que 10 entrevistados consideram que este indicador aumenta a complexidade da 

gestão destes projetos, 03 acreditam que este indicador não gera impacto na complexidade e 

02 acreditam que o impacto deste indicador na complexidade na gestão de projetos depende 

de outros fatores.  

Os dois entrevistados, que entendem que o impacto deste indicador na complexidade da 

gestão do projeto depende de outros fatores, acreditam que a existência de requisitos 

Categorias Citações representativas 
 

"(...) só que a priorização dele é super baixa, o gestor prioriza outro projeto, este projeto 

passa a ter uma complexidade muito alto, causa demora nas entregas, dúvidas não 

pertinentes, etc."  (Entrevistado 03)

"Quando a gente vai fazer homologação, muitas vezes, que a gente depende, de outras 

áreas para poder fazer é aquela história: As pessoas destas áreas falam: “Agora estou em 

período de fechamento, né?”  Só que pra mim tem um a mais, pois nestes casos concordam 

que a atividade é deles, mas que não irão fazer no momento em que você precisa.." 

(Entrevistado 05)

"Quando a gente trabalha com a área contábil, por exemplo, a gente tem o envolvimento 

do pessoal do dia a dia, só que eles têm que fazer o fechamento. Então a gente está lá no 

meio do projeto com prazo apertado, e aí ele têm que  parar porque eles têm o 

fechamento, e aí a gente tem impacto na execução." (Entrevistado 06)

"Porque se você precisa da participação de um determinado grupo e não é a prioridade 

dele, isso pode atrasar todo o seu cronograma."  (Entrevistado 15)

"Só que assim, cada um num tempo... por exemplo, se um gerente funcional  tinha 

disponibilidade e o projeto era prioridade para  ele e para o outro gerente funcional, 

não; quando a gente foi ver  estavamos no final do teste e ninguém lá da gerência que 

não deu prioridade quis saber, e atrasou o projeto."   (Entrevistado 08)

"Tem até um exemplo que tá acontecendo agora, de que uma das partes interessadas não 

tem  tem outras prioridades no dia a dia dela e isso vai ter impacto direto no projeto, 

porque sem o ok dela, não posso colocar em produção. " (Entrevistado 06)

"(...) num projeto grande em que cada um tem uma prioridade, gera um conflito. Aí acaba 

travando o projeto, gasta-se muito esforço na discussão, para priorizar. Por exemplo, um 

esforço que estaria sendo gasto para fazer o projeto, tem que gastar para ver o que a 

gente vai fazer."  (Entrevistado 13)

"Todas esta situação causou atrasos nas definições e as entregas não ocorriam nos 

prazos previstos." (Entrevistado 03)

Maior dificuldade em realizar 

as atividades do projeto no 

prazo e no orçamento 

previstos

Morosidade no processo de 

tomada de decisão, 

incorrendo no atraso do 

cronograma previsto para o 

projeto
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conflitantes trará aumento da complexidade se houver morosidade em tomar uma decisão com 

relação a quais requisitos deverão ser contemplados no escopo do projeto: 

“Depende do tempo em que isso é levado pra decisão do... porque, às 

vezes, um quer uma coisa no requisito, o outro quer outra no requisito, 

eles ficam fazendo várias reuniões, chamando várias outras pessoas 

para discutir aquilo, só isto já é característica deles, e você já percebe 

na segunda reunião que nenhum vai largar mão daquilo que eles 

querem. E nesses casos precisa ter uma decisão rápida, não adianta 

ficar fazendo um monte de reunião, porque não vai sair disso” 

(Entrevistado 04) 

“Então, tem que ver o impacto do projeto... do que que a gente tá 

falando. Se a gente tem um prazo muro... aí depende das variáveis de 

como a gente tá conduzindo o projeto... temos data muro, temos pouco 

tempo... essas questões não podem impactar o planejamento em si. A 

gente tem que ser ágil o suficiente pra conseguir resolver rápido. O 

rápido depende do prazo do projeto como um todo e da complexidade 

daquele assunto. Tem coisa que a gente consegue resolver rápido e tem 

coisa que demora mais tempo. Se ele é um ponto crítico e tem que ser 

resolvido logo, talvez não dê tempo de ter essa discussão mais aberta. 

Talvez tem que ir direto para A ou B. Se ele tá um pouco à frente, no 

fluxo, talvez dê para fazer uma discussão um pouco mais detalhada e 

chegar a uma conclusão de que C é uma solução intermediária e dá 

pra resolver.” (Entrevistado 11) 

Dos três entrevistados que entendem que este indicador não afeta a complexidade na gestão 

do projeto, dois acreditam que um projeto não pode ter requisitos conflitantes, pois se isto 

ocorrer é devido à falta de entendimento sobre o requisito ou porque a solução não está bem 

construída: 

“Eu acho que o que traz impacto é a prioridade, porque os requisitos 

não se conflitam, de fato.” (Entrevistado 13) 

“Se for um projeto bem desenhado, não deveria existir requisitos 

conflitantes. Se a equipe do projeto chegar à conclusão de que tem dois 
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requisitos e que um mata o outro, é porque o requisito pode ter sido 

mal escrito. Pra mim não faz sentido ter requisitos conflitantes.” 

(Entrevistado 15) 

Para o terceiro entrevistado, que acredita que este indicador não gera impacto na 

complexidade de projetos, as questões relacionadas à existência de requisitos conflitantes 

devem ser resolvidas antes do início do projeto: 

“Estes casos de requisitos conflitantes já são alinhados antes de iniciar 

o projeto... quando vira projeto já tem que ter sido resolvido e 

alinhado. Essas coisas já passam em comitês antes de virar projeto. 

Tendo esta aprovação no comitê, é só detalhe de explicar como vai 

fazer, tal e tal. Mas esta parte já foi resolvida”. (Entrevistado 14). 

Para os dez entrevistados que entendem que este indicador gera aumento na complexidade na 

gestão dos projetos de tecnologia desta instituição, foi perguntado qual era o impacto causado 

pela existência destes requisitos conflitantes na gestão destas iniciativas. Foram obtidas cinco 

respostas, que foram categorizadas em três categorias: (1) morosidade no processo de tomada 

de decisão, incorrendo no atraso do cronograma previsto para o projeto; (2) após definir quais 

requisitos serão tratados pelo projeto, o stakeholder que teve seu requisito despriorizado 

poderá se tornar resistente ao projeto e (3) maior probabilidade de desenvolver 

requisitos/solução que não atendem aos stakeholders. 

Tabela 4 - Quantidade de citações por categorias relacionada aos impactos gerados pela existência de requisitos 

conflitantes entre os stakeholders, na visão dos entrevistados. 

Indicador: Requisitos conflitantes 

Categoria: tipos de impactos gerados pela existência de requisitos conflitantes ente os stakeholders 

Quantidade de 

citações 

Morosidade no processo de tomada de decisão, incorrendo no atraso do cronograma previsto para o 

projeto. 

2 

Após definir quais requisitos serão tratados pelo projeto, o stakeholder que teve seu requisito despriorizado 

poderá se tornar resistente ao projeto. 

2 

Maior probabilidade de desenvolver requisitos/solução que não atendem aos stakeholders. 
1 

Fonte: Elaborado pela autora 

A elaboração destas categorias foi baseada nas seguintes citações: 
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Quadro 23 - Citações das principais categorias relacionadas ao impacto causado pela existência de requisitos 

conflitantes entre os stakeholders.  

Fonte: elaborado pela autora 

4.3.5 Existência de expectativa irrealista sobre cronograma e orçamento por parte dos 

stakeholders 

Entre os 15 entrevistados, 13 acreditam que este indicador gera aumento na complexidade da 

gestão dos projetos e 02 entendem que este indicador não traz impacto para a complexidade 

na gestão do projeto. 

Dos 02 entrevistados que acreditam que este indicador não gera aumento na complexidade do 

projeto, o entrevistado 11 acredita que estas discussões devem ser realizadas no momento em 

que se faz o planejamento do projeto e, ao realizar este planejamento, principalmente nos 

casos em que se tem uma data limite a atingir, decide-se em aumentar o prazo ou o custo ou 

reduzir a qualidade do projeto. Em sua visão, o problema ocorre quando se decide não 

flexibilizar uma destas três variáveis: custo, qualidade e prazo.  

“Eu já vi de tudo, eu já vi muitas situações nas quais o prazo é pedido: 

“Olha, eu quero isso, me fala qual é o prazo”. Há situações em que 

você chega, dá o prazo e outras nas quais você falava “Olha, me 

Categorias Citações representativas 
 

"Mas, se decidir que um requisito vai ser atendido e outro não, vai gerar desconforto 

para o que não foi atendido . Então essa complexidade aumenta no relacionamento 

posterior, porque depois dessa decisão pode ser que a postura daquele que não foi 

atendido mude, fique resistente e vai desencadear todas as outras 

características."  (Entrevistado 06)

"O outro acha que a melhor forma é a dele. E pra você administrar isso não é fácil, 

porque uma hora alguém tem que ceder um pouquinho. E na hora de ceder, o outro 

stakeholder, se aquilo que ele planejou, se aquilo que ele quer não foi pra frente, ele 

perde o interesse em tudo no projeto. Ele torce pra aquilo dar errado. Ele fala: “Tomara 

que dá errado!”.  " (Entrevistado 07)

"Eu acho que impacta sim, porque quando a gente fica nessa coisa de que quer muita 

coisa, a gente não consegue definir, de fato, o que vai ser a entrega. Isso atrapalha. 

Quando a gente não tem uma assertividade no desejo que a gente tem daquilo que a gente 

quer, fica naquela coisa de “Ah, mas eu preciso disso, daquilo, mais isso, mais aquilo”, eu 

acho que isso realmente atrapalha. Eu não acho que seja algo que contribua de forma 

positiva pro projeto não." (Entrevistado 05)

"O ponto de partida nosso para TI é você ir lá e especificar a solução. Enquanto eu não 

tenho 100% do escopo do projeto fechado eu não tenho como dar andamento para o 

cara construir. Então, impacta o cronograma, porque dependendo do requisito, ele pode 

mudar totalmente a minha solução. Então, atrasa o projeto."  (Entrevistado 08)

"Em projetos de BI acontecem muito isto, pois envolve métricas de várias áreas (finanças, 

marketing, controladoria) e se estas áreas não chegarem em um acordo sobre as métricas, 

ou pode-se entregar requisitos que não atendem nenhuma área ou vai ter o nível de 

granularidade necessário." (Entrevistado 01)

Após definir quais requisitos 

serão tratados pelo projeto, 

o stakeholder  que teve seu 

requisito despriorizado 

poderá se tornar resistente 

ao projeto

Morosidade no processo de 

tomada de decisão, 

incorrendo no atraso do 

cronograma previsto para o 

projeto 

Maior probabilidade de 

desenvolver  

requisitos/solução que não 

atendem aos stakeholders 
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parece que o prazo acima do esperado, me explica o porquê”. Já vi 

muita discussão desse tipo. Já vi outras situações nas quais o prazo foi 

dado. Na verdade, você tinha um muro e tinha que chegar naquele 

ponto e fazer o maior esforço possível pra chegar naquele muro. Isso 

gera complexidade? Acho que não, isso é planejamento do projeto, é 

escolher qual caminho que você vai querer. Se você tem um muro, você 

vai perder alguma coisa, provavelmente, você vai fazer aquilo que é 

indispensável se fazer naquele prazo. Você tem que ter outras variáveis 

que ficam abertas quando você fixa o prazo. Qualidade de um lado e a 

parte do custo do outro lado. Você tem três variáveis com as equipes 

com quem você trabalha. Se você fixou prazo, você abre as outras duas. 

Se você não fixou prazo e você trabalha com prazo aberto e você fala: 

“nesse prazo eu vou conseguir”, beleza. O problema é quando fixam 

três variáveis. Fixou três variáveis, aí não funciona. Então, eu acho que 

não cria complexidade. O problema não é o prazo irrealista. O 

problema é fixar três variáveis.” (Entrevistado 11) 

Já, o entrevistado 09 acredita que há projetos em que, mesmo sabendo do risco de não atingir 

o objetivo do projeto, se quer estimular a equipe de projetos a pensar diferente e buscar novos 

métodos ou soluções, e este risco de não atingimento do prazo e orçamento previsto está 

alinhado entre o sponsor e executivos da instituição. 

“Existem projetos que se provoca e já se sabe o tamanho do risco de 

não atingir os objetivos do projeto, mas se quer forçar a um 

pensamento diferente. Isso, na verdade, deve estar no preço do projeto, 

de certa forma. E aí é que entra a questão irrealista. Irrealista 

comparada a quê? Você pode ter metodologias diferentes e métodos 

diferentes... por isso que eu falei da palavra inexequível. Se em 

nenhuma metodologia ele é exequível, vai dar problema. Não tem 

solução mágica, ou então já se tem um acordo que não é totalmente 

declarado, que isso vai falhar, mas você vai assumir esse aspecto.” 

(Entrevistado 09) 

Ainda, segundo este entrevistado, a expectativa irrealista está associada ao fato das atividades 

nas quais a equipe do projeto está acostumada a trabalhar, sendo que ao entenderem que o 



92 

 

prazo e o orçamento do projeto não são factíveis, em suas visões, a equipe assume uma 

postura para não entregar o projeto no cronograma e orçamento acordado: 

“Agora, existem muitas coisas que as pessoas têm um padrão de 

pensamento e acham que aquilo é irrealista. E o padrão de pensamento 

da pessoa faz com que aquilo não se execute, mas não é que ele era 

irrealista, mas o comportamento da pessoa, do stakeholders ou da 

equipe, é baseado naquilo que ela está acostumada, é que torna aquilo 

irrealista.” (Entrevistado 09) 

Por fim, este entrevistado acredita que muitos stakeholders assumem a estimativa inicial dada 

ao projeto, apenas pelo entendimento em alto nível da solução, como a estimativa final do 

projeto. Para ele, isto é feito porque as empresas tendem a querer comprovar alguns valores 

para obter o orçamento para a execução do projeto. 

“Imaginar que uma estimativa inicial, onde, por exemplo, você 

entendeu a necessidade, você não tem o desenho de solução, você não 

sabe quem vai ser envolvido, você não tem uma arquitetura diferente, 

você não sabe nem que stakeholders você vai precisar... não é nem 

questão de ser irrealista... você tá num nível de imaturidade do projeto 

que é impreciso. É necessário, mas impreciso. O que eu vejo muito em 

bancos e empresas é que esse seu primeiro nível se torna como se fosse 

o definitivo. Este é o problema. É isto que as pessoas usam como 

palavra irrealista. E aí que causa distorções do tipo: “Pô, quando eu 

cheguei nos detalhes eu descobri que é cinco mil horas, mas eu tinha 

visto atrás que achava que era três”. As pessoas têm uma tendência, 

empresas de alta complexidade, a fazer isso porque ela precisa 

comprovar alguns valores antes de conseguir as cinco mil horas.” 

(Entrevistado 09) 

O entrevistado 04 está contido no grupo que considera que este indicador acarreta aumento na 

complexidade da gestão de projetos. No entanto, ele acredita que a expectativa irrealista de 

orçamento e cronograma, por parte do stakeholder, ocorre devido ao fato do escritório de 

projetos não dar suporte ao gerente de projetos na elaboração do planejamento do projeto e na 

comunicação das informações deste projeto aos demais stakeholders: 
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“Quando há expectativa irrealista por parte dos stakeholders, esse 

escritório de projeto teria que dar o suporte para esse gerente de 

projeto que não tá conseguindo fazer o planejamento e a divulgação 

das informações do projeto.” (Entrevistado 04) 

Com base nas respostas obtidas com os 13 entrevistados que acreditam que este indicador 

causa aumento na complexidade da gestão dos projetos, foi possível identificar 09 categorias 

de impactos causados pela existência de expectativas irrealistas de cronograma e orçamento, 

por parte dos stakeholders, conforme pode ser observado na tabela abaixo: 

Tabela 5 - Quantidade de citações por categorias relacionadas aos impactos gerados pela existência de 

expectativas irrealistas de cronograma e orçamento por parte dos stakeholders, na visão dos entrevistados.  

Indicador: Expectativas irrealistas de cronograma e orçamento por parte dos stakeholders  

Categoria: tipos de impactos gerados pela existência de expectativas irrealistas de cronograma e 

orçamento por parte dos stakeholders 

Quantidade de 

citações 

Menor qualidade nas entregas do projeto, podendo gerar retrabalho. 
3 

Desmotivação dos membros da equipe do projeto causada por um esforço adicional para atingir meta 

inatingível. 

3 

Subestimar o tamanho das atividades do projeto impactando o cronograma. 
2 

Realização do VPL do projeto com informações incorretas, causando priorização incorreta e obtenção do 

resultado em prazos e valores diferentes do esperado. 

2 

Maior dificuldade em realizar as atividades do projeto no prazo e no orçamento previsto. 
1 

Gera problemas relacionados à priorização de atividades. 
1 

Maior dificuldade da equipe do projeto para explicar o projeto para os demais stakeholders. 
1 

Maior probabilidade de replanejamento. 
1 

Divide um projeto em várias iniciativas menores. 
1 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As 04 categorias principais de impacto, foram elaboradas com base nas seguintes citações: 
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Quadro 24 - Citações das principais categorias relacionadas ao impacto causado pela existência de expectativas 

irrealistas sobre cronograma e orçamento por parte dos stakeholders.  

Fonte: Elaborado pela autora 

Alguns entrevistados pontuaram que há situações em que o patrocinador ou os executivos da 

empresa, mesmo sendo informados que o projeto não irá atingir o prazo e o orçamento 

previstos, decidem dar continuidade ao mesmo. Com base nas respostas obtidas destes 05 

Categorias Citações representativas 
 

"Isto prejudica a qualidade, às vezes, porque tem projeto que já chega com data. Tem 

chegado muita coisa com data pra gente..."   (Entrevistado 08)

"Acho que entra naquele ponto de custo, qualidade, tempo. Você corta custo, corta tempo, 

certamente a qualidade vai diminuir e, se você quiser algo com pontualidade no futuro, 

você entrega daquela maneira, e você precisa de qualidade, vai gerar retrabalho." 

(Entrevistado 06)

"Às vezes tem um muro que é dado. O que que impacta? Geralmente, nesse prazo, vai 

fazer com menos qualidade, vai contratar fábrica, vai operar com um custo maior, vai ter 

retrabalho no futuro... se você contar o retrabalho que vai ter na frente, é  bem maior que 

se você fizesse o negocinho certinho, né? Sei lá ... uma situação bem ruim, 

né?"  (Entrevistado 13)

"(...) então tem um desconforto bem grande da equipe de projeto que tenta fazer com que 

aquilo se torne realidade, e do sponsor, que entende que o cronograma é menor, que há 

menor quantidade de tempo. Isto torna o trabalho mais estressante no dia a dia, porque a 

equipe trabalha com uma meta, uma data que sabe que não é atingível, mas você tem que 

lidar com aquilo no seu dia a dia. E a execução se torna bem difícil." (Entrevistado 06)

"Para mim as expectativas irrealista tem um impacto grande na equipe do projeto. Acho 

que  desmotiva as pessoas, do meu ponto de vista, saber que você está trabalhando com 

um prazo que é super apertado, com uma meta que você não vai atingir. Muitas vezes 

você até força a equipe de uma forma adicional para tentar atingir um objetivo que você 

sabe que não é atingível." (Entrevistado 05)

"A equipe  acaba tentando buscar, mesmo sabendo que não vai dar. Impacta, na verdade, 

depois da avaliação e meta, pois trabalhou-se muito em uma meta irreal e que não foi 

cumprida."   (Entrevistado 13)

“Muitas vezes, a equipe pode ter uma expectativa irrealista, subestimar o projeto e acabar 

tendo que despender mais prazo do que previsto." (Entrevistado 01)

"Quando os stakeholders apresentam expectativas irrealistas podem visualizar atividades 

complexas como mais simples e isto pode impactar o cronograma. " (Entrevistado 02)

"A gente não tem até hoje o quanto a gente já gastou com alguns projetos da 

organização. E isto acaba sendo um problema, pois a gente tá fazendo um investimento e 

a gente não sabe se tem retorno. Para fazer a análise de risco, de qualidade, de 

efetividade, teria que ter o valor do investimento, né?"  (Entrevistado 04)

"Quando o stakeholder tem esta sensação irreal, este stakeholder passa informações não 

condizentes e o VPL do projeto acaba não sendo o real. Isto pode fazer com que  a 

empresa dê foco em algo em que não irá ter o retorno esperado.  Além disto, espera-se 

que o projeto atinja um retorno que não irá existir de fato, e pode ocorrer casos em que a 

empresa irá gastar mais que o necessário e terá um retorno que, se for realizado, será 

amortizado no decorrer de muitos anos.  Há casos contrários também, muitas vezes pode-

se ter a ideia equivocada  de que o projeto é custoso, enquanto não é. E a organização 

acaba decidindo por não realizar este projeto, e na verdade ele seria viável. E a ordem de 

priorização das demandas, acaba sendo impactada por isto, porque esta decisão pode ser 

feita com base em algo que não é real." (Entrevistado 03)

Menor qualidade nas 

entregas do projeto, 

podendo gerar retrabalho

Desmotivação dos membros 

da equipe do projeto causada 

por um esforço adicional 

para atingir meta inatingível

Subestimar o tamanho das 

atividades do projeto, 

impactando o cronograma

Realização do VPL do 

projeto com informações 

incorretas, causando 

priorização incorreta e 

obtenção do resultado em 

prazos e valores diferentes 

do esperado
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entrevistados, foi verificado que a decisão de continuar o projeto nesta situação gera impactos 

aos projetos e aumenta a sua complexidade. 

Estes impactos foram categorizados em três categorias: (1) retrabalho; (2) implantação de 

projetos inacabados e (3) aumento da quantidade de erros em produção e maior acionamento 

da equipe de sustentação responsável pelas atividades de pós-implantação do projeto. Vide os 

dados abaixo: 

Tabela 6 - Quantidade de citações por categorias relacionadas aos impactos gerados pela decisão do stakeholder 

de uma instituição financeira em realizar o projeto, mesmo sabendo que a expectativa de cronograma e 

orçamento propostos são irreais.  

Indicador: Expectativas irrealistas de cronograma e orçamento por parte dos stakeholders  

Categoria: tipos de impactos gerados pela decisão do stakeholder em realizar o projeto mesmo sabendo 

que a expectativa de prazo e orçamento eram irreais 

Quantidade de 

citações 

Retrabalho causado pela decisão do stakeholder em realizar o projeto, mesmo sabendo que a expectativa de 

prazo e orçamento eram irreais. 

3 

Implantação de projetos inacabados causada pela decisão do stakeholder em realizar o projeto, mesmo sabendo 

que a expectativa de prazo e orçamento eram irreais. 

2 

Aumento da quantidade de erros em produção e maior acionamento da equipe de sustentação responsável pela 

pós implantação do projeto, causado pela decisão do stakeholder em realizar o projeto, mesmo sabendo que a 

expectativa de prazo e orçamento eram irreais 

2 

Fonte: Elaborado pela autora 

Para elaborar estas 03 categorias, foram consideradas as seguintes citações: 
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Quadro 25 - Citações das principais categorias relacionadas aos impactos gerados pela decisão do stakeholder de 

uma instituição financeira em realizar o projeto mesmo sabendo que a expectativa e o prazo proposto são irreais. 

Fonte: Elaborado pela autora  

4.3.6 Suporte de gerenciamento sênior ao projeto dados pelos stakeholders  

Para 12 entrevistados, a existência de suporte de gerenciamento sênior ao projeto reduz a 

complexidade, enquanto que três entrevistados consideram que este indicador pode reduzir a 

complexidade na gestão do projeto desde que o stakeholder que oferece este suporte aceite e 

busque novas soluções: 

“O suporte de gerenciamento sênior ajuda, mas não é garantia. Aquela 

senioridade positiva vai trazer a experiência e o conhecimento, mas 

essa senioridade pode viciar o projeto, levar pra um rumo onde você 

vai recriar o mesmo. (...) aquele conhecimento pode estar tão 

arraigado na pessoa que ela só enxerga daquele jeito. Às vezes a 

Categorias Citações representativas 
 

"Já participei de projetos em que aconteceu  de falamos para o stakeholder que  para 

executar um determinado escopo era necessário ter um determinado orçamento  e este 

stakeholder direcionou que o projeto fosse feito em menos horas, para cobrir o 

orçamento e que em um determinado período seria revisto este orçamento propositalmente.  

Nestes casos,  mesmo informando para o gestor, que para fazer o escopo, seria necessário 

ter mais orçamento,  o  stakeholders optou fazer o projeto, sabendo que não teria 

condição de pagar . Quando chegava um determinado ponto, pedia-se mais recurso e 

para isto tinha-se  que criar N justificativas e dar explicações sobre o que tinha ocorrido 

e o porque precisava de mais recursos, causando mais impactos para o projeto." 

(Entrevistado 01)

"Levava lá o problema e falava: “Não consigo entregar, não consigo fazer nesse prazo”.  

Só que para isto, tinha que me justificar, dizer porque que não era possível fazer. 

Demonstrar todo o esforço que eu tinha pra alguém ir lá, levar, justificar e pedir 

empréstimo, prazo, enfim   gerava esforço adicional e muito retrabalho." (Etrevistado 05)

"Isto tipo de situação gera muito retrabalho... " (Entrevistado 08)

"Às vezes, você jogava dinheiro fora porque às vezes as três mil horas lá não entregava 

nada pro cliente. Eu tinha que entregar o negócio pela metade .Nesses casos, você dava 

um número de horas, o cara até concordava, só que ele tinha menos. Isso acontece... 

"  (Entrevistado 08)

"No entanto, acredito que o dano é maior quando esta visão irrealista é do sponsor, 

principalmente quando ele apresenta uma postura mais impositiva, se comparado com a 

equipe do projeto.  Um exemplo é um projeto em que atuei, onde foi exposto que não 

poderia implantar o projeto por determinadas questões, e o sponsor determinou que 

implantasse o projeto mesmo assim. A implantação do projeto causou impacto nos 

processos mensais do banco por mais de 8 meses, porque a solução não  funcionou da 

forma esperada. E esta tomada de decisão estava relacionado com meta, com acordo feito 

entre os executivos." ( Entrevistado 01)

"Dos projetos que eu participei, a grande maioria entrava naquele modelo war room... 

colocava todo mundo na sala, e focava na resoluçaõ desses problemas, muitos problemas, 

realmente, eram solucionados neste modelo de war room, mas tinham muitos problemas 

eram aceitos e aí acompanhados em pós implantação."  (Entrevistado 06)

"Quantas vezes não participei de  projetos que eram para você fazer com a documentação 

perfeita, com testes precisos com uma massa boa, estressar todas as funções, e o sponsor  

falou assim: “Eu só tenho duas mil horas para fazer esse projeto”. E o projeto foi 

calculado em cinco mil horas. Então o cara fala “Eu só tenho duas mil, é o que eu tenho 

de orçamento. É uma demanda legal e tem que entrar”. Como é que vai sair esse projeto? 

Vai ser implantado? Vai. Mas ele vai ficar com problemas durante um, dois anos, até que 

isso seja ajustado lá na equipe que suporta a aplicação. "  (Entrevistado 07)

Retrabalho causado pela 

decisão do stakeholder em 

realizar o projeto mesmo 

sabendo que a expectativa 

de prazo e orçamento eram 

irreais

Implantação de projetos 

inacabados causada pela 

decisão do stakeholder em 

realizar o projeto, mesmo 

sabendo que a expectativa 

de prazo e orçamento eram 

irreais 

Aumento da quantidade de 

erros em produção e maior 

acionamento da equipe de 

sustentação responsável 

pela pós implantação do 

projeto causado pela decisão 

do stakeholder  em realizar o 

projeto, mesmo sabendo que 

a expectativa de prazo e 

orçamento eram irreais 
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ausência de senioridade ajuda nisso, a pessoa cria um caminho que 

ninguém nunca pensou.” (Entrevistado 10) 

“Caso eu tenha um sponsor que chegou agora, inclusive, formou 

agora, primeira experiência dele, primeira questão dele, tudo novo, as 

soluções que ele pode criar são totalmente novas, e isto prova que isso 

funciona, entendeu? Então, aí depende do projeto, né? Se for um 

projeto muito entranhado na empresa e este sponsor tem que interagir 

com o banco como um todo, falar com todo mundo... é óbvio que ele vai 

ter problema. Mas nesse cenário, vamos procurar outro projeto... “Ó 

cara, eu quero que você pense diferente, vai lançar um produto X, no 

ramo de atuação X ... não liga para os processos atuais”... então, não 

tem complexidade nisso.” (Entrevistado 09) 

“(...) a experiência do passado não é, necessariamente, suficiente pra 

um novo projeto. A gente tem que sempre estar atento a coisas novas, 

fazer um pouco diferente. As pessoas têm que estar abertas pra fazer 

diferente. Então, em princípio, sim, a experiência vai ajudar a diminuir 

a complexidade do projeto, ajuda sim. Só cuidado para não focar: “Foi 

assim, então tem que continuar sendo assim”. O ideal é que, ao dar 

este suporte, a pessoa pense: “Foi assim, aprendi, era desse jeito, mas 

não sei se é o melhor agora””. (Entrevistado 11) 

Com base nas respostas dadas por 08 entrevistados, foi possível identificar que a redução da 

complexidade da gestão dos projetos de tecnologia ocorre pelo o fato deste suporte sênior de 

gerenciamento trazer maior agilidade no processo de tomada de decisão e promover o 

compartilhamento de conhecimento, sinalização de impactos ou orientações sobre como 

proceder em uma determinada situação. Observe abaixo:  

Tabela 7 - Quantidade de citações por categorias relacionadas aos fatores que reduzem a complexidade na gestão 

dos projetos gerados pela existência de suporte de gerenciamento sênior dado pelos stakeholders do projeto. 

Indicador: Existência de suporte de gerenciamento sênior dado pelos stakeholders do projeto 

Categoria: tipos de impactos gerados pela existência de suporte de gerenciamento sênior dado pelos 

stakeholders do projeto 

Quantidade de 

citações 

Compartilhamento de conhecimento, sinalização de impactos ou orientações sobre como proceder em 

uma determinada situação.  

6 

Maior agilidade no processo de tomada de decisão.  
2 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A criação destas duas categorias foi feita com base nas seguintes citações: 

 
Quadro 26 - Principais citações das categorias relacionadas aos fatores que reduzem a complexidade na gestão 

dos projetos gerados pela existência de suporte de gerenciamento sênior dado pelos stakeholders do projeto. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Quando não se tem suporte de gerenciamento sênior, a complexidade da gestão de projetos de 

tecnologia tende a aumentar em função dos seguintes fatores: (1) menor conhecimento sobre 

os impactos causados pelas entregas do projeto, podendo ocasionar problemas no pós-

implantação ou retrabalho para a equipe do projeto; (2) maior dificuldade em realizar as 

atividades do projeto no prazo e no orçamento previsto e dificuldade no entendimento dos 

requisitos do projeto e (3) morosidade no processo de tomada de decisão. Observe a tabela 

abaixo: 

Tabela 8 - Quantidade de citações por categorias relacionadas aos fatores que aumentam a complexidade na 

gestão dos projetos gerados por não existir suporte de gerenciamento sênior dado pelos stakeholders do projeto. 

Indicador: Existência de suporte de gerenciamento sênior dado pelos stakeholders do projeto 

Categoria: tipos de impactos gerados por não ter suporte de gerenciamento sênior dado pelos 

stakeholders do projeto 

Quantidade de 

citações 

Menor conhecimento sobre os impactos causados pelas entregas do projeto, podendo ocasionar problemas 

no pós-implantação ou retrabalho para a equipe do projeto. 

2 

Maior dificuldade em realizar as atividades do projeto no prazo e no orçamento previstos e dificuldade no 

entendimento dos requisitos do projeto. 

2 

Morosidade no processo de tomada de decisão.  
1 

Fonte: Elaborado pela autora 

Categorias Citações representativas 
 

"Isto porque este stakeholder pode te orientar sobre os maiores problemas, pode dizer 

ações que ele desempenhou e que tornou projetos similares mais fáceis ou como resolveu 

um determinado problema." (Entrevistado 01)

"Quando você recebe suporte de um stakeholder que possui a visão do todo, ele mostra os 

impactos que se pode ter no decorrer do projeto e nas áreas envolvidas ao constratar os 

processos que as áreas possuem atualmente com as alterações que serão inseridas pelos 

projetos" (Entrevistado 03)

"Se você tem suporte de stakeholder sênior...Eu acho que diminui a complexidade. 

Conhecimento ajuda, porque ele vai passar para as outras pessoas o que ele sabe, o 

caminho das pedras... Disseminando o conhecimento, diminui a complexidade, porque 

todo mundo começa a trabalhar em equipe, todo mundo começa a entender melhor o 

assunto. Eu acho que flui mais rápido."   (Entrevistado 06)

"Quando o projeto é formado por pessoas que vieram de áreas não relacionadas a 

projeto, pessos que não tinham a noção de gestão de projetos, de como conduzir, de como 

fazer, estes stakeholders sêniors ajudam demais, pois sabem atingir os objetivos e chegar 

em um caminho mais assertivo."  (Entrevistado 05)

"Este suporte facilita bastante, mesmo que a pessoa precise só levar alguns pontos para 

decisão, pois aí entra em um outro nível de alçada. No entanto, se ele entender, resolver, 

definir, este suporte ajuda muito."   (Entrevistado 12)

"O suporte ajuda porque as tomadas de decisões ficam mais rápidas, porque você não 

precisa buscar pessoas que conheçam aquilopara que a tomada de decisão seja efetiva." 

(Entrevistado 06)

Compartilhamento de 

conhecimento, sinalização de 

impactos ou orientações 

sobre uma determinada 

situação

Maior agilidade no processo 

de tomada de decisão
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Estas três categorias foram elaboradas com base nas citações dadas por 05 entrevistados. 

Observe as principais citações no quadro abaixo: 

 
Quadro 27 - Principais citações das categorias relacionadas aos fatores, que aumentam a complexidade na gestão 

dos projetos, gerados por não existir suporte de gerenciamento sênior dado pelos stakeholders do projeto. 

Fonte: Elaborado pela autora 

4.3.7 Resistência dos stakeholders ao projeto 

Todos os entrevistados relataram que o fato de ter stakeholders resistentes ao projeto amplia a 

complexidade na gestão de projetos de tecnologia. Alguns entrevistados pontuaram que a 

resistência dos stakeholders ao projeto pode ocorrer pelos seguintes motivos: stakeholder não 

estar convencido dos benefícios e objetivo do projeto; envolvimento tardio deste stakeholder 

no projeto; recusa de atendimento de algum requisito solicitado por este stakeholder; 

alteração dos processos e tecnologias nos quais os stakeholders estão habituados e pela 

existência de problemas de comunicação entre os stakeholders do projeto.  

Vejamos algumas citações sobre os motivos desta resistência ao projeto, por parte dos 

stakeholders:  

“Geralmente o stakeholder é resistente por não estar convencido dos 

benefícios e objetivos do projeto e, dependendo da influência do 

stakeholder, ele pode complicar mais ou menos a gestão.” 

(Entrevistado 01) 

Categorias Citações representativas 
 

"Isto porque este stakeholder pode te orientar sobre os maiores problemas, pode dier 

ações que ele desempenhou e que tornou projetos similares mais fáceis ou como resolveu 

um determinado problema." (Entrevistado 01)

"Muitas vezes estes impactos não é percebido em tempo de projeto pelos clientes, pela 

equipe do projeto que estão com uma visão restrita sobre os processos que está alterando 

e muito menos do patrocinador que recebeu um objetivo e está trabalhando para isto." 

  (Entrevistado 03)

"Quem tem este conhecimento é os membros do projeto e o gerente de projeto,  e se eles 

não tiverem a senioridade suficiente irão demorar tomar uma decisão, e muitas vezes esta 

decisão não é assertiva. Isto pode ocasionar retrabalho, poderá atrasar a entrega, causar 

insatisfação dos envolvidos no projeto. A equipe do projeto precisa saber no detalhe, 

como será feito ou realizado todas as atividades e saber as decisões funcionais no 

detalhe."  (Entrevistado 03)

"A falta deste suporte sênior faz com que a pessoa dependa muito de estar pesquisando 

alguma coisa, e isto dificulta, porque você tem todo um planejamento mas está 

dependendo de uma pessoa que entendeu o que você falou, mas vai levar pra alguém, pra 

depois voltar..."   (Entrevistado 12)

"Entendo que quando a equipe do projeto tem menor suporte de gerenciamento sênior, 

isto acaba trazendo maior impacto ao projeto, pois trará maior demora na condução das 

atividades, não compreensão das necessidades dos stakeholders e impactos  na 

implantação do projeto." (Entrevistado 02)

Morosidade no processo de 

tomada de decisão 

"Se o stakeholder não souber a parte técnica e nem as questões politicas da empresa, 

maior será a complexidade da gestão, ainda mais se este stakeholder for o sponsor. O 

maior problema é o sponsor ser novo na empresa e não ter conhecimento,  pois o 

processo de tomada de decisão  e aprovações é muito moroso."  (Entrevistado 01)

Compartilhameto de 

conhecimento, sinalização de 

impactos ou orientações 

sobre uma determinada 

situação

Maior dificuldade em realizar 

as atividades do projeto no 

prazo e no orçamento 

previstos e dificuldade no 

entendimento dos requisitos 

do projeto
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“A resistência ocorreu porque o envolvimento dos stakeholders 

ocorreu tardiamente, e não no período de definição.” (Entrevistado 03) 

“Se decidir que um requisito vai ser atendido e outro não, vai gerar 

desconforto para o stakeholder que não teve seu requisito atendido. 

Assim, pode ser que, depois dessa decisão, a postura deste stakeholder 

mude e ele fique resistente.” (Entrevistado 06) 

“Você tem resistência por quebra de paradigma, por tecnologia, tem 

resistência porque não queria estar lá naquele momento, você tem 

resistência por problemas pessoais que afetam alguma pessoa ali e 

acaba afetando. Então, qualquer tipo de fator que leva a uma 

resistência, você acaba tendo problemas.” (Entrevistado 09) 

“Por que o stakeholder teria resistência ao projeto? Porque não vê 

benefício daquele projeto. Se alguém não enxerga benefício em 

determinado projeto, provavelmente, ou ele não teve benefício mesmo 

ou teve um problema de comunicação.” (Entrevistado 11)  

“A resistência pode surgir quando você está mexendo com projetos que 

acoplam mudanças de processo ou faz a automação de alguma coisa, 

pois têm pessoas que não querem abrir mão de fazer aquela coisinha 

do jeito que fazia.” (Entrevistado 12) 

“A resistência pode surgir em diversas áreas, por exemplo: sistema 

pode estar funcionando daquela forma por muito tempo e, na visão 

daqueles analistas sistêmicos ou usuários, ele está otimizado, mas não 

necessariamente supre as necessidades do banco. Mas mesmo assim, 

estes stakeholders questionam porque este sistema deve ser mudado, 

pois é algo que está funcionando bem e eles não veem que poderia ser 

melhor.” (Entrevistado 03) 

Segundo o entrevistado 09, o impacto da resistência pode ser agravado, dependendo da 

influência do stakeholder resistente com as demais partes interessadas do projeto. Já o 

entrevistado 13 entende que, se for um grande projeto ou um projeto que está inserido em um 

programa, maior será a probabilidade de ter resistência: 
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“Quando se fala em projeto de pequeno e médio porte, é difícil ter 

resistência, pois a maioria está comprada com os objetivos do projeto. 

Quando é um projeto que está dentro de um programa corporativo, às 

vezes tem áreas que estão organizadas, mas terão que mudar alguma 

coisa, e isto gera resistência.” (Entrevistado 13) 

Com relação aos impactos gerados por este indicador na complexidade da gestão dos projetos, 

verificou-se que eles estão associados às seguintes categorias: (1) maior probabilidade de 

implantar algo que não seja utilizado pelos usuário, devido ao fato dos stakeholders não 

compartilharem informações sobre suas necessidades para o projeto; (2) maior dificuldade em 

realizar as atividades do projeto no prazo e no orçamento previstos; (3) criação de atividades 

adicionais para a equipe do projeto; (4) maior dificuldade em realizar as atividades do projeto 

no prazo e no orçamento previstos, podendo paralisar o projeto; (5) maior dificuldade para 

explicar o projeto e os seus benefícios para demais stakeholders, quando a equipe apresenta 

resistência ao projeto; (6) maior probabilidade de implantar algo que não seja utilizado pelos 

usuários; (7) a equipe do projeto não conseguir estruturar soluções melhores para o projeto; 

(8) alocação de pessoas com menor conhecimento sobre o assunto tratado pelo projeto, 

podendo ocasionar em atrasos no cronograma e (9) sobrecarregar outro membro da equipe de 

projeto, quando algum membro da equipe está resistente ao projeto e não realiza as atividades 

previstas. Observe a tabela abaixo: 

Tabela 9 - Quantidade de citações por categorias relacionadas aos fatores que aumentam a complexidade na 

gestão dos projetos, devido à resistência dos stakeholders ao projeto.  

Indicador: Resistência dos stakeholders ao projeto 

Categoria: tipos de impactos gerados quando se tem resistência dos stakeholders ao projeto 

Qtde de 

citações 

Maior probabilidade de implantar algo que não seja utilizado pelos usuários, devido ao fato dos stakeholders não 

compartilharem informações sobre suas necessidades para o projeto. 

3 

Maior dificuldade em realizar as atividades do projeto no prazo e no orçamento previstos. 
2 

Criação de atividades adicionais para a equipe do projeto. 
2 

Maior dificuldade em realizar as atividades do projeto no prazo e no orçamento previstos, podendo paralisar o 
projeto. 

2 

Maior dificuldade para explicar o projeto e os seus benefícios para demais stakeholders, quando a equipe apresenta 
resistência ao projeto. 

1 

Maior probabilidade de implantar algo que não seja utilizado pelos usuários. 
1 

A equipe do projeto não consegue estruturar soluções melhores para o projeto. 
1 

Alocação de pessoas com menor conhecimento sobre o assunto tratado pelo projeto, podendo ocasionar atrasos no 
cronograma. 

1 

Sobrecarregar outro membro da equipe do projeto, quando algum membro da equipe está resistente ao projeto e 
não realiza as atividades previstas. 

1 

Fonte: elaborado pela autora 
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Para compor as 04 principais categorias de impactos gerados por este indicador, foram 

utilizadas as seguintes citações: 

 
Quadro 28 - Citações das principais categorias relacionadas aos fatores que aumentam a complexidade na gestão 

dos projetos devido à resistência dos stakeholders ao projeto. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Conforme demonstrado no quadro acima, a equipe do projeto pode amplificar a complexidade 

da gestão dos projetos ao ser resistente ao projeto, pois terá maior dificuldade de desempenhar 

as atividades no prazo previsto, terá maior dificuldade em explicar os benefícios e os 

objetivos do projeto para os demais stakeholders e, caso um membro da equipe não 

desempenhe suas funções por estar resistente ao projeto, poderá sobrecarregar outro colega. 

Assim, esta equipe poderá ser impactada quando os outros stakeholders pedem demandas 

adicionais ao projeto.  

4.3.8  Interferência dos stakeholders no projeto 

Para avaliar se este indicador ocasiona impacto na complexidade da gestão do projeto e 

mapear quais os impactos gerados por ele, foram consideradas as respostas de 11 

entrevistados. Entre os 04 entrevistados que não tiveram suas respostas avaliadas, 02 não 

responderem às questões relacionadas ao tema, e os outros 02 deram respostas para este item 

Categorias Citações representativas 
 

"O stakeholder resistente  não colabora e não dá as devidas informações para o projeto. 

Ele não passa as regras. Então, no final você implanta um sistema que não funciona." 

(Entrevistado 05)

"Já teve  projeto que quando chegou ao final, descobriu que não servia pra nada.  Em 

alguns casos são feitos replanejamentos para tratar os problemas, mas o orçamento ficou 

maior do que o inicial. Então, isso causa um transtorno muito grande pra quem tá 

conduzindo aquele projeto."  (Entrevistado 07)

"Nisso você começa a ter o pessoal que joga contra, né? Aí você aumenta a complexidade 

do processo. Começam a sonegar informação para boicotar o projeto e quando entra em 

produção “Ah, mas isso aqui não me atende.”  (Entrevistado 12)

"O nível de resistência, quando vem da equipe de projetos, eu acho ainda mais 

complicado, porque se a equipe de projetos está resistente em fazer aquilo, é difícil até o 

projeto sair, chegar a realizar o objetivo do projeto." (Entrevistado 06)

"O stakeholder provavelmente, não irá exercer a função que deveria, né? Eu, como 

gestor do projeto, estava contando com essa pessoa para aquela atividade, e se ela não 

faz, ocasiona impacto no cronograma do projeto."  (Entrevistado 04)

"Há stakeholders que questionam e cria uma série de demandas adicionais para a equipe, 

por estarem resistentes ao projeto e  não estarem interessados que o projeto seja 

executado de verdade."  (Entrevistado 01)

"Você vai ter que explicar o projeto para  muita gente, você vai ter que entender, vai ter 

que comprovar que o stakeholder não tá vivendo a realidade." (Entrevistado 09)

"Se quem tá fazendo não tá acreditando no projeto, imagina o que vai sair, se sair 

alguma coisa. Pode-se sair, mas com um tempo maior... isso compromete, com certeza." 

(Entrevistado 10)

"O stakeholder que é mais resistente, muitas vezes não fica disponível, não fica a fim de 

ajudar...  impacta. Provavelmente não vai entregar no prazo, isso se não parar no meio, 

que é o  que mais acontecia." (Entrevistado 08)

Maior probabilidade de  

implantar algo que não seja 

utilizado pelos usuário, 

devido ao fato dos 

stakeholders  não 

compartilharem informações 

sobre suas necessidades 

para o projeto

Maior dificuldade em realizar 

as atividades do projeto no 

prazo e no orçamento 

previstos

Criação de atividades 

adicionais para a equipe do 

projeto

Maior dificuldade em realizar 

as atividades do projeto no 

prazo e no orçamento 

previstos, podendo paralisar 

o projeto
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pensando que se tratava do indicador referente à existência de comprometimento do 

stakeholder no projeto. 

Considerando estes 11 entrevistados, 07 acreditam que muitas interferências dos stakeholders 

no projeto aumentam a complexidade na gestão do mesmo, 03 entendem que o impacto 

depende do tipo de envolvimento ou do poder de influência que este stakeholder possui no 

projeto e 01 entende que o aumento da complexidade na gestão do projeto ocorre quando há 

muita ou pouca interferência (extremos).  

Segundo o entrevistado que acredita que há aumento da complexidade na gestão do projeto 

quando há alta e baixa quantidade de interferência no projeto, isto ocorre porque, quando há 

pouca interferência, a equipe do projeto pode tomar decisões que não eram as mais 

adequadas, na visão dos demais stakeholders do projeto, gerando retrabalho ou aumentando a 

quantidade de erros encontrados na etapa de homologação. Já, quando há muita interferência, 

pode-se definir uma solução que adeque somente as necessidades deste stakeholder que 

realiza as interferências no projeto: 

“Quando o stakeholder solicita os requisitos dele e desaparece, a 

equipe do projeto acaba, muitas vezes, tomando ações que não eram 

esperadas pelo stakeholder para atender aos seus requisitos, gerando 

eventuais retrabalhos ou aumentando a quantidade de problemas na 

homologação. Agora, quando o stakeholder se envolve demais, ele 

tende a querer tomar decisões que na verdade visam a atender somente 

os interesses dele. Por exemplo: o stakeholder toma uma decisão 

técnica, isto pode até ser bom inicialmente porque acelera algumas 

atividades do projeto, mas pode atrapalhar lá na frente. Por exemplo: 

ele decide que a área de TI precisa entregar um arquivo em um 

determinado formato, mas a entrega do arquivo neste determinado 

formato incorre em um risco operacional, de vazamento de 

informações, enfim, várias coisas que depois podem requerer um 

retrabalho.” (Entrevistado 03) 

O entrevistado 09 entende que o impacto causado por este indicador na complexidade da 

gestão do projeto irá depender do poder de influência que o stakeholder, que realiza as 

interferências, possui no projeto:  
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“A interferência dele ou a não interferência poderá afetar o projeto, 

dependendo do poder que esse cara tem. A força de complexidade é 

diretamente proporcional à força de influência do stakeholder no 

projeto. Então, pode aumentar a complexidade na gestão do projeto? 

Pode. Agora, se o cara que tem pouco poder de influência. Ok. Mas se 

ele tem muito poder de influência... Opa! Vai dar problema.” 

(Entrevistado 09)  

Para os entrevistados 10 e 13, o impacto causado por este indicador na complexidade da 

gestão do projeto irá depender da forma como o stakeholder realiza as interferências no 

projeto:  

“Quando o stakeholder está sempre interferindo de maneira positiva, 

contribuindo para enriquecer, é uma coisa. Agora, quando interfere 

mudando de direção toda hora no meio do projeto, querendo mudar o 

projeto de rumo, acaba atrapalhando. Então, nos dois aspectos tem o 

lado positivo e o lado negativo.” (Entrevistado 10) 

“Isso, por um lado, traz uma maior complexidade para quem está no 

projeto, pois ele provavelmente irá gastar mais tempo para preparar 

material para este stakeholder, dar explicação e, dependendo, este 

stakeholder pode pedir coisas que gastam mais tempo para resolver, 

né? Mas, por outro lado, você escala rápido o assunto, né? Se você 

precisa resolver alguma coisa, você passa a bola para ele e ele resolve. 

Então, dependendo do tipo de interferência, eu acho que é positiva.” 

(Entrevistado 13) 

Entre os 07 respondentes que entendem que este indicador gera aumento na complexidade na 

gestão do projeto, 04 pontuaram os possíveis impactos na gestão destes projetos. Estes 

impactos foram classificados nas seguintes categorias: (1) alterações de escopo do projeto, 

que podem impactar o cronograma e o orçamento do projeto; (2) alterações no escopo do 

projeto, que podem gerar retrabalhos ou aumento de erros na etapa de homologação e (3) 

diferentes direcionamentos entre os stakeholders do projeto. A quantidade de citações 

consideradas para cada categoria pode ser observada na tabela abaixo: 
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Tabela 10 – Quantidade de citações por categorias relacionadas aos fatores que aumentam a complexidade na 

gestão dos projetos devido à existência de interferência dos stakeholders no projeto. 

Indicador: Interferência dos stakeholders no projeto 

Categoria: tipos de impactos gerados quando há interferência dos stakeholder no projeto 

Quantidade de 

citações 

Alterações de escopo do projeto que podem impactar o cronograma e orçamento do projeto. 
2 

Alterações de escopo do projeto que podem gerar retrabalhos ou aumento de erros na etapa de 
homologação. 

2 

Diferentes direcionamentos entre os stakeholders do projeto. 
1 

Fonte: Elaborado pela autora 

As citações utilizadas para compor cada uma das categorias foram as seguintes: 

 
Quadro 29 - Citações utilizadas para compor as categorias relacionadas aos fatores que aumentam a 

complexidade na gestão dos projetos devido à existência de interferência dos stakeholders no projeto.  

Fonte: Elaborado pela autora 

4.3.9 Comprometimento dos stakeholders com o projeto 

Para 14 entrevistados, o comprometimento dos stakeholders com o projeto reduz a 

complexidade da gestão do projeto, e para 01 respondente este impacto irá depender de qual 

stakeholder apresenta esta falta de comprometimento com o projeto: 

“Quando você olha o indicador de comprometimento do stakeholder 

com o projeto, tudo aquilo que você não leva como importante, 

obviamente, não têm marca, as coisas não acontecem automaticamente. 

O que significa isso? Se o cara não liga pra isso, ele não vai dedicar o 

tempo dele pra isso. O comprometimento, depende do nível do 

stakeholder, se é simplesmente de um membro até um nível mais alto, o 

Categorias Citações representativas 
 

"Agora... do stakeholder, quando ele tem muita interferência no projeto, normalmente 

ocorre problemas relacionados ao escopo. Pede uma coisa... sempre tem o pedido 

principal, né? Só que  ele vai pedindo umas outras coisas a mais no projeto. E tudo isso 

impacta no custo e no prazo também." (Entrevistado 08)

"Quando os stakeholders interferem muito no projeto geralmente ocorrem mudança de 

escopo, mudança de objetivo, geralmente impactando o prazo, e consequentemente o 

custo do projeto." (Entrevistado 06)

"Aí entra no retrabalho, né? Ah, definiu isso, aí vem outro stakeholder e fala: “Não, não 

é isso”. Volta tudo o que tá definido, e aí os trabalhos vão ser inevitáveis, bem maiores". 

  (Entrevistado 06)

"Quando você está fazendo e começa a ter mudança no meio do projeto também é 

péssimo. Você vai lá e muda o que a pessoa tá pedindo, só que muda aquilo e ela tem 

outros impactos que você mexendo no meio ali, você não enxerga. Você só vai enxergar lá 

na homologação." (Entrevistado 12)

Diferentes direcionamentos 

entre os stakeholders do 

projeto

Para mim, o impacto que se tem é ter direcionamento diferente entre os stakeholders." 

(Entrevistado 11)

Alterações de escopo do 

projeto, que podem impactar 

o cronograma e o orçamento 

do projeto

Alterações de escopo do 

projeto que podem gerar 

retrabalho ou aumento de 

erros na etapa de 

homologação
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patrocinador, por exemplo, isso muda muito, pois se o patrocinador 

não está nem um pouco interessado nisso, ninguém vai estar. Se o 

patrocinador está interessado nisso mas o boarding do banco não está 

nem aí pra isso, você vai ter problema. Provavelmente você consegue 

comprar a equipe do projeto, mas não consegue comprar ninguém 

externo. Claramente, quanto maior desinteresse do stakeholder, maior 

vai ser a complexidade.” (Entrevistado 09) 

Para os demais entrevistados, o comprometimento dos stakeholders com o projeto reduz a 

complexidade na gestão dos projetos. Com base nas respostas de 05 entrevistados, foi possível 

identificar que esta redução da complexidade na gestão do projeto se dá devido aos seguintes 

fatores: (1) reduz o risco de não atender a expectativa do sponsor, porque ele passa a conhecer 

mais sobre o projeto; (2) equipe sente-se empoderada para resolver questões associadas ao 

projeto; (3) gera maior agilidade no processo de tomada de decisão; (4) maior facilidade em 

compreender o projeto e mitigar alguns riscos; (5) quando o gerente funcional está 

comprometido com o projeto, tende-se a ter melhor entendimento dos requisitos dos usuários 

do projeto; (6) sponsor consegue viabilizar o projeto junto aos demais stakeholders do projeto 

e obter a priorização das atividades relacionadas à demanda.  

No entanto, quando o sponsor está muito comprometido com o projeto pode-se ter um 

impacto negativo para a gestão desta iniciativa, uma vez que pode aumentar a quantidade de 

fóruns em que a equipe precisa participar ou preparar materiais. Observe a tabela abaixo: 

Tabela 11 - Quantidade de citações por categorias relacionadas aos fatores que impactam a complexidade na 

gestão dos projetos, devido à existência de comprometimento dos stakeholders com o projeto.  

Indicador: Comprometimento dos stakeholders com o projeto 

Categoria: tipos de impactos gerados quando existe comprometimento dos stakeholders com o projeto 

Quantidade de 

citações 

Aumenta a quantidade de fóruns em que a equipe precisa preparar materiais e/ou participar, quando há 

maior comprometimento do sponsor com o projeto. 

2 

Reduz o risco de não atender a expectativa do sponsor, porque ele passa a conhecer mais sobre o projeto, 
2 

Equipe sente-se empoderada para resolver questões associadas ao projeto. 
1 

Gera maior agilidade no processo de tomada de decisão. 
1 

Maior facilidade em compreender o projeto e mitigar alguns riscos. 
1 

Quando o gerente funcional está comprometido com o projeto, tende-se a ter melhor entendimento dos 
requisitos dos usuários do projeto, 

1 

Sponsor consegue viabilizar o projeto junto aos demais stakeholders do projeto e obter a priorização das 

atividades relacionadas à demanda. 

1 

Fonte: Elaborado pela autora 
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As duas principais categorias foram elaboradas com base nas seguintes citações: 

 
Quadro 30 - Citações utilizadas para compor as principais categorias relacionadas aos fatores que impactam a 

complexidade na gestão dos projetos, em virtude da existência de comprometimento dos stakeholders com o 

projeto. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Com base nas respostas dadas por 11 entrevistados, foi possível identificar que a falta de 

comprometimento dos stakeholders com o projeto aumenta a complexidade na gestão do 

mesmo. Isto se dá pelos devidos impactos: (1) despriorização do projeto ou paralização do 

projeto; (2) solicitação de novo escopo com o projeto em andamento; (3) quando a equipe do 

projeto não está comprometida, pode-se ter uma piora na qualidade do projeto e maior 

dificuldade de entregar no prazo e orçamento previstos; (4) quando o gerente funcional não 

está comprometido com o projeto, pode-se ter impactos no cronograma do projeto; (5) 

trabalho adicional para a equipe e discussões sobre decisões tomadas no passado; (6) a falta 

de comprometimento do sponsor reflete na equipe do projeto; (7) maior quantidade de erros 

na homologação e/ou maior probabilidade de implantar um requisito ou uma solução que não 

atende aos requisitos do stakeholder; (8) alocação de recursos com menor conhecimento sobre 

o assunto tratado no projeto; (9) quando a equipe do projeto não está comprometida, gera 

maior dificuldade em realizar as atividades do projeto no prazo e no orçamento previstos, 

maior probabilidade de ter conflito e maior dificuldade em explicar a importância do projeto 

para os demais stakeholders; (10) exige maior maturidade da equipe de projetos para lidar 

com cenários de altos conflitos, desorganização e falta de planejamento; (11) desmotivação 

dos membros da equipe do projeto, quando os seus membros não estão comprometidos com o 

projeto; (12) quando a equipe não está comprometida, tem maior dificuldade par explicar o 

objetivo e os benefícios do projeto e (13) maior probabilidade de tomar decisões que não 

estão alinhadas com os objetivos do stakeholders, gerando retrabalho. 

Categorias Citações representativas 
 

“Quando o patrocinador está comprometido com o  projeto e  fica brigando pra este projeto ocorrer, 

aumenta a quantidade de fóruns e pessoas em que você precisa explicar as coisas; quanto maior o 

apoio que você tem, no sentido politico ou estratégico, mais fóruns e mais detalhamentos você terá  que 

produzir e explicar." (Entrevistado 01)

"O ruim é quando começa a atrapalhar, a impactar... parar toda hora pra ter que explicar." 

 (Entrevistado 13)

"Então o risco de você estar desalinhado com a expectativa cai muito. O sponsor passa a saber o que 

está atrasado, o que que num está., o que está sendo feito, quem está trabalhando no projeto, o que 

está sendo feito e o que tá sendo priorizado. Então, o risco de entregar algo que não é a expectativa 

cai bastante. Eu vejo como mais positivo que negativo, tudo isso."   (Entrevistado 13)

"Eu acho que sim, porque quando a pessoa não está próxima, de alguma forma, tem o risco aqui de 

você não entregar o produto esperado." (Entrevistado 05)

Aumenta a quantidade de fóruns 

em que a equipe precisa preparar 

materiais e/ou participar, quando 

há maior comprometimento do 

sponsor com o projeto 

Reduz o risco de não atender a 

expectativa do sponsor , porque 

ele passa a conhecer mais sobre 

o projeto
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A tabela abaixo evidencia estas categorias e a quantidade de citações enquadradas em cada 

uma delas:  

Tabela 12 - Quantidade de citações por categorias criadas para os fatores que aumentam a complexidade na 

gestão dos projetos pela falta de comprometimento dos stakeholders com o projeto. 

Indicador: Comprometimento dos stakeholders com o projeto 

Categoria: tipos de impactos gerados quando há falta de comprometimento dos stakeholders com o 

projeto 

Quantidade de 

citações 

Despriorização ou paralisação do projeto.  
3 

Solicitação de novo escopo com o projeto em andamento. 
3 

Quando a equipe do projeto não está comprometida, pode-se ter uma piora na qualidade do mesmo e maior 

dificuldade de entregar no prazo e orçamento previstos. 

2 

Quando o gerente funcional não está comprometido com o projeto, pode-se ter impactos no cronograma do 

projeto. 

2 

Trabalho adicional para a equipe e discussões sobre decisões tomadas no passado. 
2 

A falta de comprometimento do sponsor reflete na equipe do projeto. 
2 

Maior quantidade de erros na homologação e/ou maior probabilidade de implantar um requisito/solução que 

não atende aos requisitos do stakeholder. 

2 

Alocação de recursos com menor conhecimento sobre o assunto tratado no projeto. 
1 

Quando a equipe do projeto não está comprometida, gera maior dificuldade em realizar as atividades do 
projeto no prazo e no orçamento previstos, maior probabilidade de ter conflito e maior dificuldade em 
explicar a importância do projeto para os demais stakeholders. 

1 

Exige maior maturidade da equipe de projetos para lidar com cenários de altos conflitos desorganização e 
falta de planejamento. 

1 

Desmotivação dos membros da equipe do projeto, quando os seus membros não estão comprometidos com 
o projeto. 

1 

Quando a equipe não está comprometida, tem maior dificuldade para explicar o objetivo e os benefícios do 
projeto. 

1 

Maior probabilidade de tomar decisões que não estão alinhadas com os objetivos do stakeholder, gerando 
retrabalho. 

1 

Fonte: Elaborado pela autora 

Para elaborar as 07 categorias mais citadas, foram utilizadas as seguintes citações:  
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Quadro 31 - Citações utilizadas para compor as principais categorias relacionadas aos fatores que aumentam a 

complexidade na gestão dos projetos em virtude da falta de comprometimento dos stakeholders com o projeto.  

Fonte: Elaborado pela autora 

Categorias Citações representativas 
 

"Eu tive vários projetos que o stakeholder  sumia e o projeto fica parado pela metade, 

não foi entregue." (Entrevistado 08)

"Se o sponsor não está muito comprometido com o  projeto, pode perder o foco. Então, a 

gente não consegue a mobilização das pessoas para o projeto acontecer. Pode ter mais 

dificuldade nesse sentido de mobilizar as pessoas. Ainda mais agora que a gente tem 

vários projetos, a gente tem vários papéis. Porque antes a gente tinha um analista que 

fazia tudo. Ia lá analisava, ele mesmo codificava, ou contratava a fábrica, terceirizava, 

homologava, implantava... agora a gente tem várias pessoas envolvidas, várias áreas. E, 

às vezes, se você não tem prioridade, você não consegue recurso. E mesmo do negócio 

das outras áreas, se o negócio tem outro foco, e você fala “Preciso fazer uma reunião pra 

entender isso, entender aquilo...”, ele não vai te dar bola porque o foco dele tá em outra 

"Se não tem comprometimento, o projeto é simplesmente esquecido. Esse projeto não vai 

andar. Se não dão importância, vão ter outros projetos, outras atividades que serão 

priorizadas e a atenção vai ser voltado pro outro e este projeto vai ficar de lado."   

(Entrevistado 11)

"Nessa hora ao cara vai lá... e como ele não tinha interesse, ele não ligou pra nada... 

então ele vai ligar e começa pelas coisas de... “Ah, pô, mas não é isso, não funciona 

assim, você esqueceu isso, isso e isso... entendeu? Inclusive, eu acho que, stakeholders 

que não tem comprometimento, tendem a dar mais problemas no final, quando resolvem 

entrar de fato no projeto.".  (Entrevistado 13)

"De todos os projetos que eu participo no banco, sem brincadeira, em 90% dos projetos 

se acham novos escopos dentro da homologação."   (Entrevistado 07)

"Eu acho que quando é um sponsor mais distante, como ele não tem noção de como são as 

coisas, ele tem mais propensão a ficar mudando de ideia.(..) Aí vai ser mais complexo, 

porque ou ele pode tá mudando os requisitos a toda hora, ou ele pode ser muito distante e 

não dar o apoio que a equipe precisa. Então, eu acho que aumenta a complexidade." 

 (Entrevistado 15)

"Eu acho que quando as pessoas da equipe estão menos comprometida com o projeto, vai 

afetar a qualidade. Não que eles não vão entregar no tempo e no prazo. Acho que, pra 

fins de entrega, vai acontecer idenpendente disto. Mas impacta muito a qualidade do 

projeto."  (Entrevistado 15)

"Quando a equipe não está comprometida com o projeto pode causar vários impactos... 

Atraso, afeta qualidade, afeta uma série de fatores, porque se você não está comprado 

com a ideia, como é que você consegue fazer um bom trabalho?" (Entrevistado 05)

"Isto é uma coisa que ocorre bastante, porque quando você tem um projeto, você tem 

vários stakeholders envolvidos. Uma coisa que a gente teve bastante dificuldade é que 

nem sempre a importância é igual pra todos eles. Por exemplo, o sponsor está bancando o 

seu interesse, mas, às vezes, o benefício para os gerentes funcionais não é muito bom, 

pelo contrário, às vezes este gerente tem que adaptar um processo dele lá, então ele pode 

ser meio contra o negócio. Ele sabe que é importante paro banco, mas se ele olha só o 

pedacinho dele, ele não tem interesse teoricamente. Então, assim, uma das coisas que 

exige muito esforço é amarrar esses caras, principalmente aqueles que não eram tão 

favoráveis, para conseguir costurar o processo deles para o projeto andar, porque 

senão... é um negócio muito crítico mesmo."   (Entrevistado 14)

"Quantas vezes combinei com o gestor funcional a entrega de algo e ele não te entrega." 

(Entrevistado 01)

"Então, se o stakeholder acompanha somente algumas reuniões, em alguns períodos, a 

evolução daquele projeto. Ele não está envolvido diariamente naquilo. Isso atrapalha 

também. Porque ele despachou aquele projeto, e acaba ndão tendo o controle da situação 

dos projetos que já estão em andamento. Acontece bastante. Às vezes tem projeto que está 

mudando o escopo e este stakeholder não está sabendo porque está mudando o escopo. 

Ele não participa, tecnicamente, mesmo do desenvolvimento, e depois poderá questionar  

o que foi feito causando retrabalho para a equipe do projeto."   (Entrevistado 07)

"Quando o stakeholder está pouco comprometido com o projeto, gera-se muito retrabalho 

quando ele volta a dar importância, pois sempre temos que rediscutir ou voltar em alguns 

pontos que foram discutidos no passado." (Entrevistado 08)

"O comprometumeto com o  projeto não é dado pela equipe que está atuando no projeto, 

é dada pelos patrocinadores, pelos gestores que definem “Isso aqui é ou não importante, 

é ou não prioritário em relação às outras coisas”. A equipe simplesmente vai assumir o 

que foi determinado dentro da organização. Aí, qual vai ser a leitura da equipe, o que 

que vai acontecer depois com essa informação, se a leitura for “não importante”, não vai 

acontecer nada, gera desmotivação, não vai dar certo, não vai sair ou não vai 

andar."  (Entrevistado 11)

"Eu acho que torna, porque o comprometimento que o sponsor dá ao projeto vai fazer 

com que as outras áreas também deem a devida importância, vai instigar as pessoas de 

que isso é importante e vai facilitar acontecer. Se ele der uma importância mais ou menos, 

as pessoas vão relaxar mais e pode impactar porque as pessoas não vão estar focadas, 

com o mesma objetivo".    (Entrevistado 15)

"Quando derm a devida atenção ao projeto, tivemos que recomeçaram de novo. E aí você 

viu um monte de coisa ser jogada fora, desnecessariamente, sabe? Mas, por uma questão, 

relacionada ao  “ah, eu não participei, então...” começa a achar problemas que... aí, 

mandam voltar tudo pra trás."  (Entrevistado 12)

"A principal área  que vai sofrer o impacto não está comprometida ou teve pouco 

envolvimento, e isto é ruim porque você implanta algo que as pessoas não sabem usar ou 

passam gaps pela homologação que poderiam ter sido pegos. Tiveram vários projetos que 

implementamos que teoricamente são necessários, mas que não atendem por limitações 

que não foram consideradas na especificação do projeto. Com isto, implanta-se algo que 

não agrega o valor necessário, investindo tempo e orçamento em algo que não 

necessariamente será usado." (Entrevistado 02)

Despriorização do projeto ou 

paralização do projeto

Solicitação de novo escopo 

com o projeto em andamento

Quando a equipe do projeto 

não está comprometida, 

pode-se ter uma piora na 

qualidade do projeto e maior 

dificuldade de entregar no 

prazo e orçamento previstos

Quando o gerente funcional 

não está comprometido com 

o projeto, pode-se ter 

impactos no cronograma do 

projeto

Trabalho adicional para a 

equipe e discussões sobre 

decisões tomadas no 

passado

A falta de comprometimento 

do sponsor  reflete na equipe 

do projeto

Maior quantidade de erros 

na homologação e/ou maior 

probabilidade de implantar 

um requisito/solução que não 

atende aos requisitos do 

stakeholder
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O entrevistado 10 pontuou que, para as demandas tratadas pela equipe de sustentação, o nível 

de comprometimento dado pelos demais stakeholders impacta pouco a gestão dos projetos, 

pois, como tratam-se de projetos muito pequenos, a interação com estas partes interessadas é 

muito pequena:  

“Na sustentação, isso gera pouco impacto, pois os projetos são muito 

curtos, pequenos. Os nossos pequenos projetos são muito pequenos, 

muito restritos, muito pontuais. Você analisa o que precisa ser 

executado e faz uma interação mínima com o cliente.” (Entrevistado 

10) 

 

4.4 IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES TOMADAS PELOS GERENTES DE 

PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INSTITUIÇÃO ESTUDADA PARA 

MITIGAR A COMPLEXIDADE RELACIONADA AOS INDICADORES 

RELACIONADOS AOS STAKEHOLDERS DA DIMENSÃO SOCIOPOLÍTICA 

EM SEUS PROJETOS 

Nesta sessão foram abordadas as ações que o gerente de projeto emprega para mitigar os 

impactos causados pela dimensão da complexidade sociopolítica, relacionados aos 

stakeholders, nos projetos de tecnologia da instituição financeira estudada.   

Para obter os dados retratados abaixo, foram realizadas 09 perguntas que abordavam quais 

ações estes profissionais exerciam para reduzir os impactos causados pelos seguintes 

indicadores: existência de agendas ocultas entre os stakeholders; existência de conflitos de 

poder entre os stakeholders; existência de prioridades conflitantes entre os stakeholders; 

existência de requisitos conflitantes entre os stakeholders; existência de expectativa irrealista 

sobre cronograma e orçamento por parte dos stakeholders chave do projeto; resistência dos 

stakeholders ao projeto; interferência dos stakeholders no projeto e comprometimento dos 

stakeholders com o projeto. 
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4.4.1 Existência de agenda oculta entre os stakeholders do projeto 

Como escrito no tópico anterior, todos os entrevistados consideraram que a existência de 

agendas ocultas entre os stakeholders do projeto aumenta a complexidade na gestão do 

projeto. Estes respondentes foram perguntados sobre quais as ações que empregaram para 

mitigar os impactos trazidos por este indicador da complexidade sociopolítica.  

Foram obtidas 17 respostas de 09 respondentes, que foram categorizadas conforme da 

seguinte forma: 

Tabela 13 - Quantidade de citações por categorias criadas para as ações que os gerentes de projetos 

desempenham para mitigar os impactos gerados pela existência de agendas ocultas entre os stakeholders.  

Indicador: Existência de agenda oculta entre os stakeholders 

Categoria: Ações que os gerentes de projetos desempenham para mitigar os impactos gerados pela 

existência de agendas ocultas entre os stakeholders do projeto 

Quantidade 

de citações 

Estabelecer meta compartilhada entre as equipes. 
4 

Realizar alinhamento sobre os objetivos do projeto entre os stakeholders. 
4 

Realizar gerenciamento da comunicação de forma mais efetiva. 
2 

Determinar papéis e responsabilidades aos envolvidos no projeto e tornar claro os objetivos do projeto. 
1 

Aplicação da nova metodologia de gestão de demandas. 
1 

Buscar identificar quais são as agendas ocultas dos stakeholders. 
1 

Determinar papéis e responsabilidades aos envolvidos no projeto.  
1 

Dividir o projeto em módulos para ter entregáveis em um menor período de tempo. 
1 

Evitar que as agendas ocultas sejam conhecidas pela equipe do projeto. 
1 

Realizar acordo entre stakeholders sobre o que será entregue. 
1 

Fonte: Elaborado pela autora 

As citações realizadas para as três ações mais destacadas foram as seguintes: 
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Quadro 32 - Citações referentes às principais categorias das ações que os gerentes de projetos desempenham 

para mitigar os impactos gerados pela existência de agendas ocultas entre os stakeholders. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Embora a ação mais citada pelos entrevistados seja o compartilhamento de metas, para 03 

respondentes esta ação não mitiga a complexidade gerada por este indicador na gestão do 

projeto. Segundo eles, esta ação não é a mais adequada devido ao fato das metas não serem 

conhecidas e alinhadas entre todos os participantes do projeto, bem como por não garantirem 

o comprometimento dos stakeholders, principalmente se o percentual da meta atrelado for 

baixo: 

“Eu acho que metas é até que menos eficaz. Ela é eficaz no sentido da 

remuneração, da premiação... mas pensa num cara que tem dez 

projetos, não obrigatoriamente, equitativamente, ele vai ter de 5% em 

cada projeto. É apenas 5% no contrato de meta, às vezes ele compra 

Categorias Citações representativas 
 

"Se a gente conseguisse alinhar o contrato de metas de todos os envolvidos no projeto, 

acho que todo mundo falaria assim: “Meu, esse negócio tem que sair”. Então, aí, todo 

mundo corre atrás do prejuízo."  (Entrevistado 07)

"Acredito que para sanar isto, as metas deveriam estar alinhadas e compartilhadas entre 

estes stakeholders (...) "  (Entrevistado 03)   

"No nosso caso enquanto empresa, agora nos estamos revendo este casos, através das 

metas." (Entrevistado 01)

"Quando você consegue colocar esse projeto na meta de todo mundo, mesma importância, 

todo mundo vai fazer. É aquela coisa, você consegue a colaboração meio obrigatória do 

cara, senão vai ser penalizado."  (Entrevistado 13)

"Deixar claro pra equipe que está trabalhando o projeto qual é a finalidade, qual é o 

objetivo e aonde queremos chegar, para todo mundo poder gastar esforços para achar o 

melhor caminho, enxergar os riscos. Porque senão só uma pessoa vai enxergar riscos, só 

uma pessoa vai ver que não tá indo pro caminho certo... todo mundo tá achando que tá 

no caminho certo, mas a pessoa vai falar: “Ah, não tô indo para o caminho certo porque 

não é isso que tô esperando...  " (Entrevista 13)

"De alguma forma quando isto ocorre, o ideal é que as pessoas busquem se conversar e 

alinhar os seus objetivos." (Entrevistado 01)

"Isso é uma coisa importante nos projetos: deixar bem claro o que está sendo feito, qual o 

objetivo e se alguém tem alguma coisa oculta aí, é nessas horas que vem um stakeholder e 

fala “Ah, mas e tal coisa, como vai ficar?” Às  vezes é uma coisa que deve ser pensada e 

ninguém pensou. " (Entrevistado 12)

"Se tiver um papel de condução e liderança deste projeto, é necessário chamar o sponsor 

e alinhar os pontos com ele para ver o que pode ser feito.  Ou se eu tiver um outro papel, 

deveria comunicar a liderança do projeto, para escalar este assunto para resolver e 

matar estas agendas paralelas caso não fizerem sentido para o projeto."  (Entrevistado 02)

"Para tentar mitigar isto, o gestor do projeto  precisa alinhar as conversas, comunicações 

e agendas entre todos os envolvidos."  (Entrevistado 03)

"Tem várias coisas que acontecem. Ou, às vezes, o que ele tá pensando não tem nada a 

ver mesmo, ela tá desinformada. Tem vários cenários aí. A comunicação dos projetos é 

muito importante, porque é onde eu acho que muita coisa naufraga."  (Entrevistado 12)

Realizar gerenciamento da 

comunicação de forma mais 

efetiva

Estabelecer meta 

compartilhada entre as 

equipes

Realizar alinhamento sobre 

os objetivos do projeto entre 

os stakeholders
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isso. Então, às vezes, o contrato de metas por si só não resolve. O que 

resolve é o compromisso dele com o projeto. Assim: “Eu vou fazer isso. 

Assina que a gente vai fazer isso “. Porque aí ele assinou na direção do 

projeto, então, se ele vier com uma agenda oculta, ele tá indo contra 

ele mesmo.” (Entrevistado 09) 

“Para mim isto é uma questão de postura da pessoa. Ou de fato entra 

para o projeto alinhado, com objetivos claros e abertos pro jogo, ou 

não. Isto não se resolve com meta compartilhada. Meta compartilhada 

você declara alguma coisa, se você não quer declarar uma outra coisa, 

você vai continuar fazendo “. (Entrevistado 11) 

“Hoje no banco temos metas compartilhadas, cascateadas top down, e 

em alguns casos vemos esse tipo de situação em que as metas não estão 

claras para todos. Então, eu acho que é mais de cultura mesmo e de 

como o sponsor quer que o projeto dele seja conduzido. Depende muito 

dele.” (Entrevistado 15) 

4.4.2 Existência de conflitos de poder entre os stakeholders do projeto 

Ao serem questionados sobre as ações que o gerente de projetos exerce para mitigar os 

impactos causados pela existência de conflito de poder entre os stakeholders, 07 respondentes 

propuseram 09 ações, sendo que uma delas é empregada pelo escritório de projetos: 

“O ideal é ter um escritório de projetos isento que leve essa situação 

direto para os executivos.” (Entrevistado 06) 

As demais ações que poderiam ser desempenhadas pelo gerente de projetos foram 

categorizadas da seguinte forma: 

Tabela 14 – Quantidade de citações por categorias criadas para as ações que os gerentes de projetos 

desempenham para mitigar os impactos gerados pela existência de conflitos de poder entre os stakeholders do 

projeto. 
Indicador: Existência de conflitos de poder entre os stakeholders 

     Categoria: Ações que os gerentes de projetos desempenham para mitigar os impactos gerados pela 

existência de conflitos de poder entre os stakeholders do projeto 

Quantidade de citações 

Escalar os problemas para o sponsor ou uma alçada superior. 5 

Produzir materiais com perspectivas diferentes para buscar consenso entre os stakeholders. 1 

Receber direcionamentos de um stakeholder. 1 

Realizar entregas do projeto em pequenos períodos de tempo. 1 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Para compor a categoria mais citada, foram utilizadas as seguintes citações: 

 
Quadro 33 - Citações referentes às principais categorias das ações que os gerentes de projetos desempenham 

para mitigar os impactos gerados pela existência de conflitos de poder entre os stakeholders do projeto. 

Fonte: Elaborado pela autora 

4.4.3 Existência de prioridades conflitantes entre os stakeholders do projeto 

Na sessão anterior, verificou-se que todos os entrevistados compreendem a existência de 

requisitos conflitantes como um fator que aumenta a complexidade da gestão dos projetos. Ao 

serem questionados sobre quais ações o gerente de projeto emprega para mitigar os impactos 

causados por este indicador, 09 respondentes forneceram 10 ações.  

Destas ações, 02 estão relacionadas a atividades já implantadas pela empresa em seu novo 

processo de gestão de demandas (descrito na próxima sessão) e referem-se à elaboração do 

cálculo de valor presente líquido dos projetos e à definição das iniciativas que irão compor o 

portfólio de projetos da instituição: 

“A inclusão desta atividade no novo processo de gestão de demanda foi 

importante, porque agora têm ferramentas, têm o know how para saber 

qual o projeto que deve entrar e qual a probabilidade dele gerar 

retorno. Isso foi muito bom.” (Entrevistado 07) 

“A área de relacionamento está ajudando a fazer esta priorização. 

Você fala “eu tenho dez iniciativas” e o relacionamento conversa com 

os stakeholders: “tem isso, tem isso e tem isso”. Eles conversam e 

definem a prioridade.” (Entrevistado 10) 

As demais ações foram classificadas em 05 categorias: (1) estabelecer critério para 

priorização e escalar o assunto para que o sponsor e/ou executivos definam a prioridade dos 

Categorias Citações representativas 
 

"Acredito que o gestor de projeto deveria escalar os assuntos ao sponsor e aos demais executivos para 

que eles decidam o que precisa ser feito pelo projeto."  (Entrevistado 03)

"Escalar. Não tem jeito. Quando entra nessa briga de ego? Tem que escalar, não tem outro jeito." 

 (Entrevistado 05)

"Então esta questão de conseguir lidar estes conflitos precisa escalar e ter um moderador, para que um 

stakeholder não domine  o projeto." (Entrevistado 02)

"Eu partiria do ponto que tem que conversar todo mundo junto. Agora, se tem conflito de interesse de 

cada parte, eu acho que tem que subir um degrau sim. Pelo menos um nível. Esse cara acha assim, esse 

cara acha assim...o que que faz? Aí alguém tem que bater o martelo. Se não houver acordo no mesmo 

nível, eu acho que sim."  (Entrevistado 08)

"Mas aqui, eu como gerente de projetos,  levantei dados e fatos relacionados aos conflitos que 

estavam acontecendo, com a visão de impacto diretamente dentro das entregas que não estavam sendo 

realizadas por causa disso e escalei para o sponsor e executivo resolverem e darem os devidos 

direcionamentos" (Entrevistado 04)

Escalar os problemas para o 

sponsor ou uma alçada superior 
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projetos; (2) redefinir prioridades e paralisar alguns projetos; (3) alocar recursos juniores em 

projetos que possuam suporte de stakeholders seniores; (4) estabelecer meta compartilhada 

entre os stakeholders do projeto e (5) sponsor mostrar os benefícios do seu projeto para os 

demais stakeholders. Observe a tabela a seguir:  

Tabela 15 - Quantidade de citações por categorias criadas para as ações que os gerentes de projeto desempenham 

para mitigar os impactos gerados pela existência de prioridades conflitantes entre os stakeholders do projeto.  

Indicador: Existência de prioridades conflitantes entre os stakeholders 

Categoria: Ações que os gerentes de projetos desempenham para mitigar os impactos gerados pela 

existência de prioridades conflitantes entre os stakeholders do projeto 

Quantidade de 

citações 

Estabelecer critério para priorização e escalar o assunto para que o sponsor e/ou executivos definam a 

prioridade dos projetos. 

4 

Redefinir prioridades e paralisar alguns projetos. 
1 

Alocar recursos juniores em projetos que possuam suporte de stakeholders seniores. 
1 

Estabelecer meta compartilhada entre os stakeholders do projeto. 
1 

Sponsor mostrar os benefícios do seu projeto para os demais stakeholders. 
1 

Fonte: Elaborado pela autora 

As ações dadas pelos entrevistados para a categoria mais citada foram as seguintes:  

 
Quadro 34 - Citações referentes à principal categoria das ações que os gerentes de projetos desempenham para 

mitigar os impactos gerados pela existência de prioridades conflitantes entre os stakeholders do projeto. 

Fonte: Elaborado pela autora 

4.4.4 Existência de requisitos conflitantes entre os stakeholders do projeto 

Foi perguntado aos 12 entrevistados, que consideram que a existência de requisitos 

conflitantes pode trazer impactos à complexidade da gestão de projetos, quais ações os 

gerentes de projetos poderiam tomar para mitigar estes impactos. Obteve-se 16 ações, que 

foram categorizadas em 06 categorias: (1) escalar e /ou pedir para que o sponsor ou executivo 

ou gerente funcional ou clientes/usuários definam quais são os requisitos do projeto; (2) 

Categorias Citações representativas 
 

"Então uma forma de resolver estas prioridades conflitantes é escalando, pra ver o que 

vai ser feito. E esta priorização deve ter algum critério, nem que estabelecido pelo 

sponsor ou pelo executivo. " (Entrevistado 06)

"Entender, dado o cenário da área, qual projeto devemos priorizar. Para isso tem que 

estabelecer o critério, de acordo com a necessidade da área, da empresa, enfim. E aí 

sempre levar para uma alçada maior ou para o patrocinador decidir." (Entrevistado 04)

"Nesse caso eu só vejo uma coisa a fazer: tem que alinhar. Tem que todo mundo alinhar, 

ver qual o objetivo do projeto e priorizar conforme o que for mais importante na visão de 

todos. Não tem muito jeito. (Entrevistado 12)

"É bem o caso de todo mundo sentar e se alinhar, porque se você tem diferentes demandas 

sendo pedidas, precisa alinhar porque não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, isso é 

certo." (Entrevistado 15)

Estabelecer critério para 

priorização e escalar o 

assunto para que o sponsor 

e/ou executivos definam a 

prioridade dos projetos
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avaliar se realmente os requisitos são conflitantes e buscar consenso entre os stakeholders do 

projeto; (3) buscar consenso entre os stakeholders sobre qual requisito deverá ser realizado; 

(4) priorizar e/ou definir uma combinação de requisitos que atendam aos stakeholders, mesmo 

que parcialmente; (5) encerrar o projeto e (6) avaliar se os requisitos conflitantes estão sendo 

atendidos em outros projetos da organização. Vide os dados abaixo: 

Tabela 16- Quantidade de citações por categorias criadas para as categorias de ações que gerentes de projetos 

desempenham para mitigar os impactos gerados pela existência de requisitos conflitantes entre os stakeholders 

do projeto. 

Indicador: Requisitos Conflitantes  

    Categoria: Ações que os gerentes de projetos desempenham para mitigar os impactos gerados 

pela existência de requisitos conflitantes entre os stakeholders do projeto 

Quantidade de 

citações 

Escalar e/ou pedir para que o sponsor ou executivo ou gerente funcional ou clientes/usuários defina 

quais são os requisitos do projeto. 

9 

Avaliar se realmente os requisitos são conflitantes e buscar consenso entre os stakeholders do projeto. 
2 

Buscar consenso entre os stakeholders sobre qual requisito deverá ser realizado. 
2 

Priorizar e/ou definir uma combinação de requisitos que atendam aos stakeholders, mesmo que 

parcialmente. 

1 

Encerrar o projeto. 
1 

Avaliar se os requisitos conflitantes estão sendo atendidos em outros projetos da organização. 
1 

Fonte: Elaborado pela autora 

As três principais categorias foram criadas com base nas seguintes citações:  

 
Quadro 35 - Citações referentes às principais categorias das ações que os gerentes de projetos desempenham 

para mitigar os impactos gerados pela existência de requisitos conflitantes entre os stakeholders do projeto. 

Fonte: Elaborado pela autora  

Categorias Citações representativas 
 

"O que precisa é ter um stakeholder chave que determine e imponha o que deve ser feito, 

e ai o projeto é implantado." (Entrevistado 01)

"É preciso de uma alçada maior para entender o que é melhor para o projeto e para 

empresa. Aí não fica sob a decisão dos principais stakeholders, tem que levar pra uma 

alçada maior, colocar os  cenários das partes e levar pra decisão: “E aí, qual que é 

melhor?” "  (Entrevistado 04)

"Estes conflitos de requisito, causa impacto no projeto, cabendo ao usuário/ cliente e 

gerentes funcionais a tomada de decisão para chamar os envolvidos e chegar em um 

consenso e estabelecer algumas definições para que o projeto deslanche."  (Entrevistado 

03)  

"Se não tá num nível que consegue definir,  eu teria que escalar o assunto para o sponsor 

ou os executivos."  (Entrevistado 08)

"A ideia aí é tentar entender claramente o porque daquilo, porque dificilmente as pessoas 

querem coisas diferentes simplesmente porque têm vontade de fazer diferente. Eles querem 

uma coisa, eles têm um objetivo... então, tentar entender a motivação, entender o motivo 

pelo qual eles querem aquilo, porque muitas vezes dá pra chegar num consenso. Quando 

eu falo de tentar entender a motivação, é voltar um pouco... antes de escalar, voltar pra 

ver se a gente não consegue uma coisa mais próxima que atende os dois de fato. É uma 

coisa intermediária, mesmo. Porque se eles não fizerem isso... às vezes não tem jeito... às 

vezes é um ou outro... mas se a gente conseguir chegar numa coisa intermediária, talvez 

os dois fiquem felizes, talvez a gente consiga arrumar uma solução melhor que A ou B. às 

vezes C atende os dois." (Entrevistado 11)

"Alguns requisitos  são chamados de conflitantes pela a mania que todo mundo tem de 

chamar coisas diferentes como se fosse a mesma coisa...então te dá uma sensação de ser 

conflitante, mas se você olha por aquele elemento, às vezes é a mesma coisa, entendeu? 

Então acho que o principal ponto disso é realmente entender se é um conflito, de fato, ou 

se é o não entendimento de alguma coisa.  Sendo conflitante, tem que buscar o consenso."  

(Entrevistado 09)

"Normalmente tem que buscar um acordo. Ou é meio a meio de cada, ou é um, ou é 

outro." (Entrevistado 08)

"Precisa achar um ponto de conciliação, né? Não pode fazer nem só pra um nem só pro 

outro. Tem que ver onde as coisas se convergem." (Entrevistado 10)

Buscar consenso entre os 

stakeholders sobre qual 

requisito deverá ser 

realizado

Escalar e /ou pedir para que 

o sponsor ou executivo ou  

gerente funcional ou 

clientes/usuários defina 

quais são os requisitos do 

projeto

Avaliar se realmente  os 

requisitos são conflitantes e 

buscar consenso entre os 

stakeholders do projeto
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4.4.5 Existência de expectativa irrealista sobre cronograma e orçamento por parte dos 

stakeholders 

Entre os 12 entrevistados que indicaram que a existência deste indicador ocasiona um 

aumento na complexidade da gestão de projetos, foi questionado quais as ações que os 

gerentes de projeto desempenham para mitigar estes impactos. Além destes respondentes, 01 

entrevistado que acredita que este indicador não impacta a complexidade da gestão do projeto 

deu contribuições a respeito deste tópico.  

Assim, foram obtidas 14 ações elencadas por 10 entrevistados. Destas ações, 02 devem ser 

exercidas pelo escritório de projetos, 01 já é realizada dentro do novo processo de gestão de 

demandas estabelecidas pela organização e 02 referem-se a alterações de processos e estrutura 

organizacional.  

Para os entrevistados 04 e 09, o escritório de projetos poderia dar suporte aos gerentes de 

projeto e realizar a comunicação efetiva desta iniciativa junto aos demais stakeholders: 

“Para mitigar isso, você precisa do acompanhamento efetivo do 

escritório de projetos.” (Entrevistado 09) 

“Se estas informações não forem claras para qualquer stakeholder do 

projeto, é necessário que este stakeholder receba este suporte do 

escritório de projetos e sane todas as dúvidas com relação a estes 

pontos. Mas este stakeholder também precisa levantar os pontos para o 

escritório de projeto, que deverá dar o suporte.” (Entrevistado 02) 

Já, o entrevistado 01, entende que a criação de atividades relacionadas ao cálculo do valor 

presente líquido dos projetos, no novo modelo de gestão de demandas, contribuiu para a 

redução de expectativas irrealistas de prazo e orçamento por parte dos stakeholders do 

projeto, uma vez que eles passam a ter maior conhecimento sobre o cronograma e o 

orçamento do projeto: 

“Muitas vezes é difícil alinhar as expectativas de todos estes 

stakeholders, pois muitas vezes passa-se a ideia de que algumas 

informações são sigilosas e que isto não deve ser informado para a 

equipe do projeto. No entanto, isto está sendo mitigado por meio do 
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novo processo de gestão de demanda, pois com ele será necessário 

provar o valor do projeto e o quanto ele irá gerar de retorno para a 

organização. Ao pedir este valuation do projeto, o gerente do projeto 

e os demais stakeholders passam a ter mais conhecimento sobre o 

orçamento e o quanto o projeto irá gerar de retorno, e isto faz com 

que toda a equipe e demais stakeholders do projeto tomem 

conhecimento sobre o orçamento aprovado para o projeto e se 

comprometam. Mas ainda há um longo caminho para isto se 

solidificar.” (Entrevistado 01) 

O entrevistado 09 acredita que a empresa poderá criar equipes responsáveis por conduzir 

projetos relacionados a um assunto, definir qual será o orçamento e sobre este valor dizer 

quais demandas ou escopo podem ser atendidos. Assim, a instituição passaria a realizar os 

projetos que realmente podem ser desenvolvidos conforme o capacity destas equipes:  

“Em vez de fazer uma equipe para um projeto, a instituição deveria ter 

uma equipe para cada assunto. E esse assunto envolve tanto pessoas de 

tecnologia quanto pessoas de negócio. Então, a sua capacidade é dada, 

você passa a encaixar os projetos na sua capacidade, e não o 

contrário. ‘ (...) Deveria ser assim... Tá bom, quanto você vai me dar? 

Eu tenho três mil horas. Então eu vou fazer alguma coisa com o valor 

de três mil.’ Isso não é o projeto inteiro, e deve ser declarado desde o 

início.” (Entrevistado 09) 

As ações citadas pelos demais entrevistados e que são desempenhadas pelos gestores de 

projetos foram categorizadas em 06 grupos: (1) identificar os riscos para atingir a data 

esperada e mostrar a real data para a realização das atividades do projeto; (2) alocar mais 

recursos e/ou contratar consultorias para dar este suporte; (3) realizar melhor planejamento 

dos projetos e dar maior ênfase no acompanhamento das atividades; (4) alocar recursos em 

tempo integral no projeto; (5) negociar com os clientes e sponsor o prazo de atendimento real 

para a demanda e (6) adoção da metodologia Agile.  

Observe a tabela abaixo: 
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Tabela 17 - Quantidade de citações por categorias criadas para as categorias das ações que os gerentes de 

projetos desempenham para mitigar os impactos gerados pela existência de expectativa irrealista sobre 

cronograma e orçamento, por parte dos stakeholders do projeto. 
Indicador: expectativas irrealistas de cronograma e orçamento por parte dos stakeholders  

    Categoria: Ações que os gerentes de projetos desempenham para mitigar os impactos gerados         

d pela existência de expectativas irrealistas sobre cronograma e orçamento entre os stakeholders do 

projeto 

Quantidade de 

citações 

Identificar os riscos para atingir a data esperada e mostrar a realização das atividades do projeto. 
2 

Alocar mais recursos e/ou contratar consultorias para dar este suporte. 
2 

Realizar melhor planejamento dos projetos e dar maior ênfase no acompanhamento das atividades. 
1 

Alocar recursos em tempo integral no projeto. 
1 

Negociar com os clientes e sponsor o prazo de atendimento real para a demanda. 
1 

Adoção da metodologia Ágil. 
1 

Fonte: Elaborado pela autora 

Para elaborar as duas categorias principais, foram utilizadas as seguintes citações: 

 
Quadro 36 - Citações referentes às principais categorias das ações que os gerentes de projetos desempenham 

para mitigar os impactos gerados pela existência de expectativas irrealistas de cronograma e orçamento, por 

parte dos stakeholders, na visão dos entrevistados.  

Fonte: Elaborado pela autora 

Um dos entrevistados pontuou que quando o patrocinador ou os executivos decidem realizar o 

projeto, mesmo sabendo que a expectativa e prazo são irreais, geralmente, é necessário que o 

gerente de projetos solicite o replanejamento nos fóruns adequados ou crie uma nova etapa do 

projeto para tratar os requisitos faltantes: 

“Nestes casos, este replanejamento ou inclusão de escopo precisa ser 

escalado para algum comitê. E muitas vezes a gente tinha que criar 

uma fase dois do projeto, que é o restante das horas que não estavam 

Categorias Citações representativas 
 

"Tem que ter muito alinhamento entre a equipe, que é quem coloca a mão na massa, e o 

sponsor do projeto, quando a equipe identificar os riscos e montar as estimativas reais do 

projeto, tem que acreditar, confiar e tomar decisão."   (Entrevistado 15)

"Eu acho que o papel do gerente de proejetos é dar essa possibilidade de mostrar quais são 

os riscos de impactos e data possível de ser realizado."  (Entrevistado 06)

"É para você entregar daqui a dois meses. Só que, às vezes, o esforço pra entregar o projeto 

leva três, quatro meses. E aí o que a gente faz nesses casos? Se é uma demanda legal, a gente 

não tem muita opção. Tem que alocar mais recurso para atuar e fábrica, se eu estou 

estimando trabalhar com dois recurso, tenho que colocar quatro, cinco."  (Entrevistado 08)

"Se o prazo não pode diminuir, tem que  colocar mais pessoas pra trabalhar."  (Entrevistado 

15)

Identificar os riscos para 

atingir a data esperada e 

mostrar a real data para a 

realização das atividades do 

projeto 

Alocar mais recursos e/ou 

contratar consultorias para 

dar este suporte 
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no planejamento oficial que, às vezes, ficava pra um outro orçamento.” 

(Entrevistado 08) 

4.4.6 Suporte de gerenciamento sênior ao projeto dados pelos stakeholders do projeto 

Foi questionado o que poderia ser feito pelos gerentes de projeto para mitigar os impactos 

causados pela falta de suporte de gerenciamento sênior, para aqueles entrevistados que 

concordaram com esta afirmação. Assim, com base nas ações propostas por 03 respondentes, 

foi possível identificar 02 grupos de ações realizadas pelo gestor de projetos: (1) solicitar a 

contratação de consultorias que já desempenharam projetos similares para auxiliar na gestão 

do projeto; (2) pedir permissão ao patrocinador e/ou executivos para gerenciar o projeto e 

tomar decisões por eles. Observe o dado abaixo: 

Tabela 18 - Quantidade de citações por categorias criadas para as categorias das ações que os gerentes de 

projetos podem desempenhar para mitigar os impactos gerados pela falta de suporte de gerenciamento sênior 

dado pelos stakeholders do projeto. 

Indicador: existência de suporte de gerenciamento sênior dado pelos stakeholders  
    Categoria: Ações que os gerentes de projetos desempenham para mitigar os impactos gerados pela 

 falta de suporte de gerenciamento sênior dado pelos stakeholders do projeto 

Quantidade de 

citações 

Solicitar a contratação de consultorias que já desempenharam projetos similares. 
2 

Pedir permissão ao patrocinador e/ou executivos para gerenciar o projeto e tomar decisões por eles. 
2 

Fonte: Elaborado pela autora 

Para elaborar estas categorias foram utilizadas as citações abaixo:  

 
Quadro 37 – Citações das categorias das ações que os gerentes de projetos desempenham para mitigar os 

impactos gerados pela falta de suporte de gerenciamento sênior dado pelos stakeholders do projeto. 

Fonte: Elaborado pela autora 

4.4.7 Resistência dos stakeholders ao projeto  

Conforme descrito na sessão anterior, todos os entrevistados consideram que ter stakeholders 

resistentes ao projeto aumenta a complexidade na gestão do projeto. Desta forma, perguntou-

se para todos estes respondentes quais as ações que o gerente de projetos exerce para mitigar 

os impactos causados por este indicador. Obteve-se 09 respostas, dadas por 08 respondentes. 

Categorias Citações representativas 
 

"Muitas vezes, busquei consultorias que já tinham desempenhado projetos semelhantes, para ajudar e 

reduzir a complexidade da gestão de projetos."  (Entrevistado 01)

"Caso não encontre este suporte senior dentro da organização para conduzir o projeto, entendo que é 

necessário contratar uma consultoria externa que aporte o conhecimento necessário ao projeto. " 

(Entrevistado 02)

"Quando não tinha suporte sênior,  eu pedi e fiz carreira solo."  (Entrevistado 04)

"Quando vivenciei esta situação,  pedi carta branca para atuar no projeto."  (Entrevistado 01)

Solicitar a contratação de 

consultorias que já 

desempenharam projetos 

similares para auxiliar na gestão 

do projeto

Pedir permissão ao patrocinador 

e/ou executivos para gerenciar o 

projeto e tomar decisões por 
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Destas, uma ação refere-se a uma atividade praticada no novo processo de gestão de 

demandas adotado pela empresa, que faz com que todos os stakeholders envolvidos no 

projeto participem de uma etapa de tipificação para melhor entendimento sobre o projeto. Na 

visão do entrevistado que sugeriu esta forma de atuação, o fato de ter esta atividade no novo 

processo ajuda a reduzir a complexidade na gestão dos projetos: 

“Tem que envolver diversas áreas, como a engenheiros dos sistemas, o 

gestor do projeto, a equipe de desenvolvimento. Isso gera maior 

alinhamento entre estes stakeholders. De certa maneira, essa 

resistência vai ser quebrada ao ter este alinhamento.” (Entrevistado 

10) 

As demais ações propostas podem ser exercidas pelo gestor de projeto, e foram categorizadas 

da seguinte forma: (1) pedir a substituição do recurso resistente por outra pessoa; (2) entender 

os motivos da resistência e explicar os benefícios do projeto e (3) explicar as decisões 

tomadas no passado para todos os stakeholders e propor correções pontuais para adequar às 

necessidades destes stakeholders.  

Observe a tabela abaixo: 

Tabela 19 - Quantidade de citações por categorias criadas para as categorias das ações que os gerentes de 

projetos desempenham para mitigar os impactos gerados pela resistência dos stakeholders ao projeto. 

Indicador: Resistência dos stakeholders ao projeto  

Categoria: Ações que os gerentes de projetos desempenham para mitigar os impactos gerados pela 

existência de resistência dos stakeholders com o projeto 

 

Quantidade de 

citações 

Pedir a substituição do recurso resistência por outra pessoa. 
4 

Entender os motivos da resistência e explicar os benefícios do projeto. 
3 

Explicar as decisões tomadas no passado para todos os stakeholders e propor correções pontuais 
para adequar às necessidades destes stakeholders. 

1 

Fonte: Elaborado pela autora 

Estas categorias foram elaboradas com base nas seguintes citações: 
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Quadro 38 - Citações utilizadas para compor as categorias das ações que os gerentes de projetos desempenham 

para mitigar os impactos gerados pela resistência dos stakeholders ao projeto.  

Fonte: Elaborado pela autora 

A ação de substituição do recurso resistente por outra pessoa foi sugerida por 04 

entrevistados. No entanto, dois deles apontaram que esta nem sempre é a melhor solução. Isto 

porque, para eles, o ideal seria entender os motivos da resistência primeiro, pois se não houver 

este entendimento corre-se o risco de ter que realizar este mesmo movimento de substituição 

do recurso no futuro: 

“O que eu vejo muito é entrar com outro recurso ao invés de tentar 

entender o porquê da resistência, o porquê da postura da pessoa, é 

mais fácil: “Ah, ela não quer, está resistente” e trocá-lo. Eu acho que é 

a postura mais adotada, mas não concordo que seja a mais adequada. 

Talvez ouvir o porquê que a pessoa está com esta postura é muito mais 

produtivo para o projeto, do que simplesmente trocar, e aí pode vir 

uma pessoa que conforme o tempo vai passando, como aqueles pontos 

não foram resolvidos, vai ter a mesma percepção e aí pode acontecer a 

mesma troca, o mesmo desconforto pelos mesmos motivos de troca do 

Categorias Citações representativas 
 

"(...) tem caso que não adianta, né? Aí é alguma ação mais... talvez trocar o recurso, botar um outro 

recurso que esteja mais aderente à necessidade em função da condução da atividade e ao projeto, 

talvez seja uma mudança necessária. Essa talvez seja a última alternativa, né? " (Entrevistado 05)

"Mas aí vai do gestor identificar esse tipo de coisa e tirar a pessoa ou colocar ela para fazer outra 

atividade. (...) Ás vezes a pessoa não tem interesse, não está a fim, não quer aprender... aí o gestor tem 

que ter o feeling pra tirar o cara, né? Colocar ele onde ele quer, onde ele dá mais resultado." 

(Entrevistado 08)

"Troca. Se tiver outra pessoa com o perfil técnico que ela tem, dentro da mesma área, troca." 

(Entrevistado 04)

"Uma solução mais fácil de trocar o recurso, porém não seja a ideal." (Entrevistado 06)

"Aí tem que entender qual o tipo de resistência também. Por que ele tá resistente ao projeto? O que 

está motivando essa resistência? De trazer ela pra realidade do projeto, mostrar porque o projeto é 

importante... Porque, muitas vezes, a pessoa é resistente porque ela não compreende o resultado que 

ela tem que entregar. O que que é o projeto? Por que ele agrega valor? É aquela coisa, você não vai 

fazer um negócio que você não entende o que tá sendo feito. Então, se você conseguir trazer para a 

pessoa essa visão, muitas vezes você consegue reverter isso."  (Entrevistado 05)

" Nestes casos tem que tentar entender o porquê da resistência, o porquê da postura da pessoa."  

(Entrevistado 06)

"Quando isso acontece, tem que entender os motivos pelo qual estes stakeholders são resistentes e 

explicar o projeto para eles." (Entrevistado 01)

Explicar as decisões tomadas no 

passado para todos os 

stakeholders e propor correções 

pontuais para adequar às 

necessidades destes 

stakeholders

"As vezes em que participei de projetos que tinham resistência dos stakeholders, não estava no inicio 

do projeto, entrei nestes projetos quando ele já estavam na metade.  E então eu acabei herdando esta 

resistência, e somente depois de um tempo e alinhamento, que as pessoas entenderam  que as decisões 

que foram tomadas em um passado não foram as melhores e  que não houve o envolvimento destas 

áreas. Então, depois deste alinhamentos vimos o que poderíamos adequar para tornar estes 

stakeholders menos resistentes."  (Entrevistado 03)

Pedir a substituição do recurso 

resistente por outra pessoa 

Entender os motivos da 

resistência e explicar os 

benefícios do projeto 
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recurso anterior, então, acho que esta ação não resolve a causa do 

problema do projeto.” (Entrevistado 06) 

4.4.8 Interferência dos stakeholders no projeto 

Para este indicador, somente 03 entrevistados sugeriram ações desempenhadas pelos gestores 

de projeto para mitigar o aumento da complexidade gerado por ter muita interferência dos 

stakeholders no projeto. As ações propostas foram as seguintes: (1) aplicação da metodologia 

Agile; (2) definir papéis e responsabilidades de todos os envolvidos no projeto e (3) definir o 

escopo do projeto com todos os stakeholders do projeto e criar pontos de controle para avaliar 

as entregas intermediárias do projeto.   

As citações que foram utilizadas para elaborar estas categorias foram as seguintes: 

 
Quadro 39 - Citações utilizadas para compor as categorias das ações que os gerentes de projetos desempenham 

para mitigar os impactos gerados pelo alto nível de interferência dos stakeholders no projeto. 

Fonte: Elaborado pela autora 

4.4.9 Comprometimento dos stakeholders com projeto 

Para os 14 entrevistados que acreditam que a falta de comprometimento dos stakeholders ao 

projeto ocasiona no aumento da complexidade da gestão do projeto, foi questionado quais as 

ações que o gerente de projeto exerce para buscar mitigar estes impactos. Foram obtidas 16 

propostas de ações, de 11 entrevistados, sendo as ações mais citadas: (1) estabelecer metas 

compartilhadas; (2) escalar os problemas relacionados ao baixo nível de comprometimento 

para o sponsor ou uma alçada superior. As demais ações citadas podem ser observadas na 

tabela abaixo:  

Categorias Citações representativas 
 

Aplicação da metodologia 

Agile 

"Na metodologia Ágil se tem pequenas entregas, pois você faz todo sprint, testa, 

homologa. Chegou no final e notou que alguma coisa tem que ser ajustada, que precisa 

fazer alguma mudança, esta mudança vai ser planejada para o próximo Sprint. E isto 

evita as alterações de escopo que se tem com as interferências dos stakeholders no 

projeto, pois você não vai mexer ali no meio, na hora." (Entrevistado 12)

Definir os papéis e 

responsábilidades de todos 

os stakeholder s do projeto 

"É muito importante, ter uma boa definição de papel, de quem vai definir o que. Isto pode 

evitar retrabalho, direcionamento diferente e ajuda a reduzir possíveis confusões." 

  (Entrevistado 11)

Definir o escopo do projeto 

com todos os stakeholders 

do projeto e criar pontos de 

controle para avaliar as 

entregas intermediárias do 

projeto

"Tem que ter um meio termo. O patrocionador  e o cliente precisam definir o que eles 

querem e como desejam, mas a solução precisa ser discutida com os demais envolvidos no 

início do projeto, pois a solução desejada pelos usuários e patrocionador pode não ser a 

ideal. Também entendo que seja necessário criar pontos de controle para que os 

stakeholders consigam ter a visão do todo."  (Entrevistado 03) 
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Tabela 20 - Quantidade de citações por categorias criadas para as categorias das ações que os gerentes de 

projetos desempenham para mitigar os impactos gerados pelo baixo nível de comprometimento dos stakeholders 

no projeto. 
Indicador: Comprometimento dos stakeholders ao projeto  

Categoria: Ações que os gerentes de projetos desempenham para mitigar os impactos gerados pela 

falta de comprometimento dos stakeholders com o projeto 

 

Quantidade de citações 

Estabelecer metas compartilhadas. 
3 

Escalar os problemas relacionados ao baixo comprometimento para o sponsor ou uma alçada 

superior. 

3 

Determinar papéis e responsabilidades aos envolvidos no projeto. 
1 

Adoção da metodologia Ágil. 
1 

Realizar alocação integral dos recursos no projeto, independentemente da meta. 
1 

Criar sentimento de dono e empoderar a equipe. 
1 

Promover eventos de integração. 
1 

Dividir o projeto em pequenos entregáveis. 
1 

Mapear todos os requisitos e expectativas do stakeholder no início do projeto e criar pontos de 
controle para que estes avaliem as entregas do projeto. 

1 

Redefinir o escopo do projeto e realizar um novo planejamento.  
1 

Despriorização ou paralisação do projeto.  
1 

Mostrar os benefícios e o objetivo do projeto.  
1 

Fonte: Elaborado pela autora 

As citações que foram utilizadas para compor os dois principais agrupamentos de ações foram 

as seguintes:  

 
Quadro 40 - Citações utilizadas nas principais categorias das ações que os gerentes de projetos desempenham 

para mitigar os impactos gerados pela falta de comprometimento dos stakeholders no projeto.  

Fonte: Elaborado pela autora 

Categorias Citações representativas 
 

"Meta é uma forma dos projetos que realmente são importantes e estratégicos ser alinhados 

entre as áreas."  (Entrevistado 12)

"Quando estiveem montando a parte de gestão de recursos humanos, e essa pessoa for indicada 

como necessária para o projeto, tem que negociar com o gestor dela a participação e fechar o 

cronograma com ela. E formalizar, porque quando esse cara não tiver participando, você vai lá 

no gestor dela e escala." (Entrevistado 04)

"Quando você consegue colocar esse projeto na meta de todos e com mesma importância, todos 

irão contribuir."  (Entrevistado 14)

"Se considerarmos as equipes internas, para ganhar esta importância, muitas vezes é necessário 

escalar os assuntos e realizar comitês com a alta hierarquia dos executivos.  Nos projetos que   

fizemos isto, começamos a avançar com os projetos, os stakeholders passaram a entender 

melhor os entregáveis, prazos e  riscos enfrentados pelo projeto. O projeto não ficou perfeito, 

mas começamos a acertar mais nas datas e resolver melhor os problemas."  (Entrevistado 02)

"Se o stakeholder não está comprometido no projeto, mas estava previsto que ele ia se envolver, 

tem que escalar."  (Entrevistado 04)

"Em alguns casos é necessário escalar para o gestor funcional, ir para o sponsor e falar que 

aquele recurso daquele projeto não está atendendo."  (Entrevistado 01)

Estabelecer metas 

compartilhadas 

Escalar os problemas 

relacionados ao baixo 

comprometimento para  o 

sponsor ou uma alçada 

superior 
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Embora a ação referente ao compartilhamento de meta seja a mais citada, um entrevistado 

pontuou que para ter o comprometimento do stakeholder no projeto, o ideal é que haja a sua 

alocação integral no projeto, pois, em sua visão, ter a meta compartilhada nem sempre garante 

este comprometimento: 

"Buscar a alocação integral da pessoa no projeto. Só meta também não 

resolve, a pessoa precisa estar dedicada no projeto, porque se ela tiver 

outras atividades concorrendo no dia a dia dela e for mais importante, 

talvez, do que o próprio projeto que ela tá atuando, talvez ela não 

tenha efetividade na participação e na entrega do projeto. Eu acho que 

acontece isso." (Entrevistado 05) 

4.5 RESULTADOS ADICIONAIS  

A instituição implantou um novo processo de gestão de demandas em setembro de 2015, que 

contempla as seguintes atividades: 

 
Esquema 7 - Processo de ciclo de vida da iniciativa da instituição financeira estudada. 

Fonte: Adaptado de documentação interna da instituição estudada. 

 Solicitação: O demandante da iniciativa deverá abrir uma solicitação em um sistema 

corporativo, descrevendo o tipo de solicitação (tipo do projeto, os requisitos da 

demanda, justificativa da necessidade de se realizar a demanda, apontar o centro de 

custo que irá custear a solicitação) e informar o tipo de benefício esperado com a 

demanda (por exemplo: redução de risco operacional, atendimento a órgão regulador). 

Solicitação Tipificação 
Pré-validar os 

beneficios e riscos 
da iniciativa 

Validação da 
iniciativa às 
políticas da 
instituição 

Planejamento e 
exceução do pré-

projeto 

Validação do VPL 
da iniciativa 

Priorização da 
iniciativa 

Planejamento do 
portfólio  

Preparação da 
execução 

Execução do ciclo 
de entrega 

Pós implantação 
Encerramento do 

projeto 
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Depois desta etapa, a demanda é encaminhada à equipe responsável pela gestão de 

demandas, que deverá avaliar se a demanda deverá seguir no fluxo ou não. 

 Tipificação: Após a aprovação da equipe responsável pela gestão de demandas, ocorre 

o detalhamento do projeto visando a alinhar a iniciativa com os princípios da 

arquitetura sistêmica e de dados da organização, o modelo operacional e políticas da 

área de tecnologia de informação. Também é nesta etapa em que ocorrem a ratificação 

do tipo do projeto, a definição de quantidade de sessões para realizar o pré-projeto, 

identificação dos sistemas envolvidos e o cálculo da estimativa do esforço necessário 

para a execução do pré-projeto. 

 Pré-validar os benefícios e riscos da iniciativa: Neste momento, validam-se os 

benefícios e riscos declarados pelo solicitante, bem como definem-se os indicadores 

para acompanhamento do projeto. Assim, nesta etapa é realizado o cálculo do VPL do 

projeto, que deverá ser encaminhado para a área responsável pela análise da relação de 

projetos versus a análise dos benefícios e custos das iniciativas. 

 Validação da iniciativa às políticas da instituição: Esta etapa analisa a aderência do 

modelo operacional, sinergias e sobreposições com outros projetos em solicitados ou 

em andamento. 

 Planejar e executar pré-projeto: Momento em que se define a lógica de execução do 

pré-projeto (alocação de recursos e infraestrutura necessária), bem como detalhamento 

dos requisitos e obtenção de estimativa mais assertiva de horas para realizar o 

desenvolvimento e implantação do projeto.  

 Validação de VPL: Ocorre a validação do VPL e dos riscos declarados pelo 

solicitante.  

 Priorização da iniciativa: Neste momento são avaliadas as demandas solicitadas e 

define-se a prioridade de atendimento.  

 Planejamento do portfólio de projetos: Definem-se as datas e alocação dos recursos, 

visando a ter uma otimização e estabilização da carteira de produção.  

 Preparação da execução do projeto: Planejar a execução do projeto, garantindo o 

entendimento do escopo, envolvimento das partes interessadas, mobilização da equipe 

do projeto, detalhamento dos riscos e confirmação do investimento do projeto.  

 Execução do ciclo de entrega: Neste momento ocorrem o detalhamento, análise, 

desenho, construção, testes e homologação do projeto.  

 Acompanhamento do pré-projeto: Realiza o acompanhamento da pós-implantação e 

trata eventuais incidentes por um determinado de tempo.  
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Para alguns entrevistados, este novo processo foi citado como um facilitador para o 

compartilhamento de conhecimento técnico e funcional entre as equipes nas sessões de pré-

projeto: 

“E a equipe do projeto tende a se preocupar sobre onde precisa fazer 

a alteração e quer entregar rapidamente, mas não tem o entendimento 

amplo sobre os impactos da alteração. Acredito que isto está sendo 

alterado com o novo modelo de gestão de demandas, pois a ideia do 

pré-projeto é tentar equalizar o conhecimento entre as equipes 

funcionais e do projeto.” (Entrevistado 03) 

“Então no pré-projeto busca-se fazer uma convergência entre os 

requisitos, com todos os stakeholders, envolvendo as equipes de dos 

sistemas envolvidos na demanda e arquitetura pra começar certo. Isso 

é importante e o banco tá praticando.” (Entrevistado 10) 

Outro ponto destacado é que este processo contribui para que os stakeholders do projeto 

passem a ter maior conhecimento sobre o cronograma e o orçamento do projeto, uma vez que 

é necessário elaborar e aprovar o valor presente líquido do projeto:  

“Muitas vezes é difícil alinhar as expectativas de todos estes 

stakeholders pois, muitas vezes, passa-se a ideia de que algumas 

informações são sigilosas e que isto não deve ser informado para a 

equipe do projeto. No entanto, isto está sendo mitigado por meio do 

novo processo de gestão de demanda, pois com ele será necessário 

provar o valor do projeto e o quanto ele irá gerar de retorno para a 

organização. Ao pedir este valuation do projeto, o gerente do projeto 

e os demais stakeholders passam a ter mais conhecimento sobre o 

orçamento e o quanto o projeto irá gerar de retorno, e isto faz com 

que toda a equipe e demais stakeholders do projeto tomem 

conhecimento sobre o orçamento aprovado para o projeto e se 

comprometam. Mas ainda há um longo caminho para isto se 

solidificar.” (Entrevistado 01) 

Além disto, o fato de provar o benefício do projeto através do cálculo do VPL faz com que 

sejam aprovados projetos que tragam benefícios para a instituição, ajudando a mitigar os 
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casos em que projetos eram pedidos somente para atender os interesses de um stakeholder 

específico: 

“Quando o stakeholder fizer o pedido e passar pelo valuation, ele 

será obrigado a dizer tudo aquilo que precisa e o que não precisa ... 

então assim...se passou pelo valuation é porque vai ser viável, 

rentável para o banco, não somente para o stakeholder que está 

pedindo o projeto.” (Entrevistado 10) 

No entanto, alguns entrevistados pontuaram que este processo está em etapa de adaptação, 

pois as equipes envolvidas estão passando por uma curva de aprendizagem com relação a este 

novo processo: 

“O banco está mudando e está em transição com relação a sua forma 

de trabalho, onde irá buscar priorizar o que de fato traz um valor 

agregado, mas o banco está aprendendo trabalhar desta forma. As 

áreas operacionais, clientes/usuários e gestores funcionais 

apresentam muito atrito entre si, a área responsável por intermediar 

a conversa entre as páreas funcionais e TI precisa entender e 

aprender a questionar as atividades realizadas pelas equipes 

funcionais para compreender como deve realizar uma priorização. A 

área de tecnologia ainda está aprendendo a estimar as horas.” 

(Entrevistado 03) 

“Eu acho que tudo tem que acontecer, mas a gente teria que ter se 

preparado para algumas coisas. Se a pessoa que vai tomar conta de 

um projeto da área de contabilidade, não conhece o contábil, ela tem 

que aprender um pouquinho do contábil para dar opinião, para 

ajudar. Um gerente de projetos, um escritório de projetos tem que 

saber do assunto. Por quê? Porque ele vai tomar conta do projeto, ele 

vai ver se realmente é factível, se está de acordo com o que é 

esperado. Todo mundo tem que conhecer um pouco do segmento para 

poder tocar aquele projeto.” (Entrevistado 07) 

Alguns entrevistados pontuam uma maior morosidade nas atividades relacionadas a projetos, 

após a implantação deste processo: 
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“Eu acho que o conceito do novo processo de gestão de demandas é 

algo interessante e que realmente irá priorizar aquilo que vai gerar 

mais benefício pro banco. Eu concordo com o conceito, mas eu acho 

que a forma com que tá sendo feito, não traz este resultado. Eu vejo 

que o processo acabou se tornando uma burocracia no dia a dia das 

pessoas, porque para você pedir algo simples, como uma liberação de 

acesso, você entra na lista de prioridade e algo que antes você 

mandava um e-mail, ligava e a pessoa te atendia em dois minutos, 

hoje você tem que entrar numa fila. Então, eu acho que ainda não 

encontraram a dose.” (Entrevistado 06) 

“Todas estas áreas precisam aprender a trabalhar neste modelo de 

gestão de demandas, e este período de aprendizado está sendo um 

pouco custoso, porque as entregas demoram para ocorrer, as 

entregas que ocorrem são pontuais ou entregas que estão fora deste 

novo processo. E quando se está fora do processo, incorrem riscos 

operacionais e cria-se um dilema: aumento o risco operacional, e 

realizo as entregas ou não aumento o risco operacional, mas também 

não realizo as entregas. Enfim, estamos em um período de 

aprendizado.” (Entrevistado 03) 

Todavia, a equipe responsável por intermediar as necessidades entre a equipe de tecnologia e 

as áreas de negócio é vista como suporte para a definição das prioridades para a equipe de 

sustentação: 

“Esta equipe está ajudando a lidar com prioridades conflitantes. Você 

fala ‘eu tenho dez coisas’ e esta equipe conversa com os stakeholders: 

‘tem isso, tem isso e tem isso.’ Conversam e definem a prioridade.” 

(Entrevistado 10) 
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5 DISCUSSÃO  

As contribuições dadas pelos stakeholders para a dimensão de complexidade sociopolítica 

foram evidenciadas e mostraram que embora as pesquisas relacionadas à complexidade em 

projetos de tecnologia concentrem-se nas dimensões estrutural, dinâmica e incerteza da 

complexidade, a dimensão de complexidade sociopolítica está presente na gestão dos projetos 

de tecnologia. 

Ao identificar e caracterizar os stakeholders dos projetos de tecnologia da instituição 

financeira estudada, verificou-se que todos os entrevistados consideram como partes 

interessadas do projeto: o patrocinador, o cliente/usuário, o gerente de projeto, outros 

membros da equipe e os gerentes funcionais.  

Entretanto, a equipe de gerenciamento dos projetos, fornecedores e parceiros comerciais, 

gerentes de operações, outras partes interessadas, gerente de portfólio, gerente de programa e 

o escritório de projetos não foram plenamente reconhecidos por todos os entrevistados. Isto 

pode ter ocorrido em virtude dos seguintes fatores:  

 08 entrevistados não apresentam contato direto com os fornecedores e, por isso, não os 

identificaram como stakeholders em seus projetos. Isto pode ter acontecido graças ao 

fato do processo de contratação destes parceiros comerciais ser iniciado pela equipe de 

tecnologia alocada no projeto, na grande maioria dos casos. Esta contratação, via de 

regra, ocorre para mitigar situações relacionadas aos indicadores de complexidade: (1) 

falta de suporte de gerenciamento sênior no projeto; (2) existência de expectativa 

irrealista de prazo e orçamento pelos stakeholders do projeto (3) falta de 

comprometimento dos stakeholders com o projeto.  

 Dado que os entrevistados atuam nos projetos da área de finanças, os gerentes de 

operações foram considerados como consultores pontuais para informações sobre 

processos relacionados aos produtos comercializados pela instituição. 

 Os órgãos reguladores foram considerados como stakeholders pelos entrevistados que 

desempenham atividades mais relacionadas ao desenvolvimento sistêmico, pois são 

fortemente impactados pela liberação dos requisitos do projeto, em data próxima ao 

prazo previsto para a implantação do projeto.  

 Os gerentes de programa e portfólio foram considerados apenas pelos entrevistados 

que trabalham em programas corporativos.  
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O fato de somente o patrocinador, o cliente/usuário, o gerente de projeto, outros membros da 

equipe e os gerentes funcionais serem considerados como stakeholders pela totalidade dos 

entrevistados, agregado à existência de casos pontuados pelos entrevistados, em que houve o 

envolvimento tardio de outros stakeholders chaves no projeto, sinalizam problemas nas 

atividades relacionadas à identificação das partes interessadas do projeto.  

Assim, uma sugestão é que haja um maior esforço na etapa de tipificação das demandas para 

ter uma maior assertividade na identificação de todos os envolvidos no projeto, antes que ele 

se inicie. Isto poderá trazer redução das horas efetivamente gastas no desenvolvimento do 

projeto, reduzir a necessidade de retrabalho e ampliar a usabilidade dos projetos 

implementados na instituição, principalmente se os usuários e clientes participarem das etapas 

iniciais das especificações do projeto. 

Com relação à caracterização destes stakeholders, verificou-se que o patrocinador, por prover 

os recursos financeiros do projeto, acaba sendo responsável por promover este projeto na 

organização e por contribuir para que o projeto ganhe credibilidade junto à instituição.  

Muitos entrevistados acreditam que o patrocinador deve ser envolvido nos casos em que há 

conflitos ou problemas no projeto, pois esperam que ele dê algum direcionamento ou leve as 

questões para os executivos da empresa, bem como, que ele seja o responsável por alinhar o 

projeto, conforme a estratégia da empresa, por ter maior contato com os executivos.  

Ainda com relação aos patrocinadores, verificou-se que o sponsor contribui para o aumento 

da complexidade na gestão dos projetos de tecnologia nas seguintes situações: (1) quando não 

apresenta comprometimento com o projeto; (2) quando desconhece os processos da instituição 

e os assuntos técnicos referentes ao projeto e (3) quando apresenta expectativas irrealistas 

sobre o cronograma e orçamento do projeto.  

Desta forma, são fundamentais a participação e o comprometimento do patrocinador com o 

projeto, pois suas ações impactam diretamente a credibilidade e importância dada ao projeto 

pelas demais áreas da organização, bem como impactam diretamente a equipe do projeto.  

Os membros da equipe do projeto aumentam a complexidade na gestão do projeto quando são 

resistentes ou estão pouco comprometidos com o mesmo e podem ser influenciados pelo 

comportamento dos demais stakeholders do projeto.  
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Esta influência ocorre quando outras partes interessadas apresentam agendas ocultas, pouco 

comprometimento e expectativas irrealistas com relação ao cronograma e ao orçamento do 

projeto, e faz com que os membros da equipe do projeto fiquem desestimulados e apresentem 

maior dificuldade em entregar os objetivos estabelecidos para o projeto.  

Também foi pontuado que estes stakeholders não apresentam conhecimento aprofundado 

sobre os seguintes assuntos: os processos da instituição, o impacto das alterações causadas 

pelos projetos nas áreas envolvidas e as técnicas referentes ao assunto abordado no projeto.  

Uma possível solução para isto seria a elaboração de equipes de projetos específicas para cada 

segmento de produtos ou temas mais específicos abordados na instituição.      

Além disso, os membros da equipe de projetos podem receber treinamento sobre negociação, 

liderança e gestão de projetos. Isso poderá ajudar estes stakeholders a desenvolverem uma 

maior facilidade na obtenção de consenso com as demais partes interessadas, na condução de 

eventuais problemas que ocorrem no decorrer do projeto e no auxílio ao gerente de projetos 

na condução das atividades relacionadas ao projeto.  

Com relação à equipe de gerenciamento de projetos, verificou-se que os papéis e 

responsabilidades que deveriam ser exercidos por eles, hoje são desempenhados pelo gestor 

do projeto.  É o gestor de projeto que realiza as atividades de gerenciamento do projeto, 

avaliação e alocação das equipes são funções que foram caracterizadas como atividades do 

gestor de projetos, na visão dos entrevistados. 

Devido ao fato de ser considerado o responsável pela coordenação das atividades 

desempenhadas pelo projeto, é esperado que o gerente de projetos comunique o status e todas 

as demais informações do projeto aos outros stakeholders.  Além disto, provavelmente, o 

gerente de projetos assume uma maior responsabilidade quanto à resolução de conflitos e ao 

atingimento de consenso entre os envolvidos no projeto, pela falta de habilidade que os 

membros da equipe do projeto apresentam sobre estes itens.  

Os clientes e usuários são envolvidos, principalmente, nas etapas de especificação e 

homologação dos projetos, e contribuem para o aumento da complexidade do projeto, quando 

são resistentes ao mesmo e apresentam requisitos e prioridades conflitantes. Na ótica de 

alguns entrevistados, estes stakeholders poderiam ter um processo mais estruturado para o 

registro das alterações solicitadas e implantadas com projetos. 
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Também se verificou que, devido ao processo existente para a viabilização das demandas para 

a tecnologia, muitos usuários e clientes solicitam mais requisitos do que o necessário para o 

atingimento do escopo do projeto, por acreditarem ser difícil obter novas priorizações para 

projetos futuros.  

As atividades relacionadas à priorização de iniciativas e à seleção dos projetos que deverão 

compor a carteira de projetos da empresa, que deveriam ser desempenhadas pelos gerentes de 

programa e portfólio, foram incorporadas ao novo processo de gestão de demandas e estão 

sendo realizadas por duas áreas criadas na instituição para estes fins. Enquanto isso, o suporte 

aos stakeholders, com relação à metodologia, está sendo desempenhado por uma área 

responsável em desenvolver conhecimentos sobre as metodologias de gestão de projetos. 

Com relação às outras partes interessadas, observou-se que há oportunidades de melhoria da 

comunicação entre os órgãos reguladores, as áreas responsáveis por solicitar as demandas 

para atender este stakeholder e a equipe de tecnologia que irá atuar no projeto.  Verificou-se 

que muitas solicitações feitas pelos órgãos reguladores são disponibilizadas para a equipe do 

projeto somente em uma data próxima ao prazo esperado para a implantação. Isto acaba 

exigindo a contratação de consultorias ou a alocação de mais recursos humanos no projeto, 

podendo causar a paralização de outras atividades e projetos.  

Já, o escritório de projetos realiza parte das atividades previstas pela literatura, uma vez que 

desempenha as atividades relacionadas à realização da comunicação entre o gerente de projeto 

e a alta administração da empresa, mas falha ao oferecer o suporte necessário para que estes 

gerentes de projetos gerenciem seus projetos dentro do escopo, prazo, custo e qualidade 

requeridos.  

Esta percepção dos entrevistados também pode ter sido ocasionada em virtude da 

reestruturação realizada recentemente na área de tecnologia da instituição, na qual algumas 

das atividades relacionadas ao escritório de projetos também foram segregadas entre 03 áreas 

citadas no tópico anterior. 

Ao estudar os indicadores da dimensão de complexidade sociopolítica, relacionados aos 

stakeholders, que afetam a complexidade da gestão dos projetos de tecnologia desta empresa, 

verificou-se que há incidência da complexidade sociopolítica nos projetos de tecnologia da 

instituição, visto que todos os indicadores avaliados causam impactos na complexidade da 
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gestão destes projetos.  Isto corrobora com a tese apontada nos estudos feitos por Maylor et al. 

(2008) e Geraldi et al. (2011). 

De forma geral, estes impactos incidem sobre os seguintes fatores: na entrega do projeto 

(paralização ou encerramento do projeto e maior dificuldade em entregar o projeto no prazo, 

orçamento e qualidade esperada), na equipe do projeto (maior probabilidade de retrabalho, 

desmotivação da equipe, recebimento de direcionamentos diversos, maior dificuldade em 

explicar o projeto para os demais stakeholders) e no atendimento às necessidades dos 

stakeholders (aumenta a probabilidade de desenvolver requisitos/solução que não os 

atendam).  

Os indicadores que mais contribuem para o aumento da complexidade na gestão dos projetos 

de tecnologia são: (1) falta de comprometimento dos stakeholders com o projeto; (2) 

existência de expectativa irrealista por parte dos stakeholders sobre cronograma e orçamento 

do projeto; (3) existência de resistência dos stakeholders no projeto, existência de agenda 

oculta e conflitos de poder entre os stakeholders do projeto; (4) existência de prioridades 

conflitantes entre os stakeholders e (5) falta de suporte de gerenciamento sênior ao projeto. 

Para evitar que o stakeholder apresente expectativa irrealista sobre cronograma e orçamento 

do projeto, no momento da elaboração do planejamento do projeto, pode-se considerar a 

flexibilização de, no mínimo, uma das seguintes variáveis: custo, prazo e qualidade. 

Além do mais, o gerente de projetos deverá buscar suporte da área responsável pela 

divulgação da metodologia de projetos ou da área responsável pelo relacionamento com 

tecnologia para elaborar um planejamento que reflita o escopo daquilo que realmente será 

tratado dentro do prazo, orçamento e qualidade previsto.   

Também seria viável realizar um aprofundamento dos requisitos do projeto na etapa de 

tipificação. Isto poderá dar maior assertividade às estimativas de horas do projeto e ajudar a 

mitigar o fato dos stakeholders assumirem uma estimativa elaborada com base em 

informações de alto nível, como se fosse a mais assertiva para o projeto.  

Outro fator observado é que poderia ser sinalizada a existência de atividades da equipe de 

tecnologia que são relacionadas à documentação do projeto, pois isto apresenta um consumo 

de orçamento que, muitas vezes, é desconhecido pelos demais stakeholders do projeto. 
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O stakeholder do projeto pode se tornar resistente ao projeto pelos seguintes motivos: (1) não 

estar convencido sobre os benefícios e objetivo do projeto; (2) ter sido envolvido tardiamente 

no projeto; (3) não ter tido o atendimento de algum requisito solicitado por ele; (4) ter 

alteração de processos e tecnologias nos quais estes stakeholders estão habituados; (5) existir 

problemas de comunicação entre os stakeholders do projeto.   

Desta forma, ressalta-se novamente a importância do processo de identificação do 

stakeholder, bem como a relevância de gerir bem as comunicações com as partes interessadas 

do projeto, informando-os sobre os benefícios e desafios, status e demais informações 

relevantes do projeto.   

A prioridade conflitante entre stakeholders e a falta de suporte de gerenciamento sênior 

podem trazer uma maior dificuldade em realizar o projeto no prazo e no orçamento previstos e 

uma maior morosidade no processo de tomada de decisão. 

A existência de requisitos conflitantes e a interferência dos stakeholders no projeto são os 

indicadores que ocasionam menor quantidade de impacto na complexidade da gestão dos 

projetos de tecnologia. A interferência dos stakeholders está relacionada ao aumento de 

retrabalho e diferentes direcionamentos para a equipe do projeto, enquanto a existência de 

requisitos conflitantes está associada à maior morosidade no processo de tomada de decisão e 

probabilidade de desenvolver requisitos e/ou soluções que não atendem aos stakeholders. 

Já, a existência de suporte de gerenciamento sênior e o comprometimento dos stakeholders 

com o projeto são mitigadores da complexidade, uma vez que geram maior agilidade no 

processo de tomada de decisão.  

Todas estas informações podem ser observadas no quadro a seguir:  
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Quadro 41 – Principais impactos causados na gestão de projetos de tecnologia pelos indicadores de complexidade sociopolítica relacionados aos stakeholders.  

Fonte: Elaborado pela autora

Impactos

Existência de 

agendas ocultas 

entre os 

stakeholders 

Falta de 

comprometime

nto dos 

stakeholders 

Existência de 

comprometime

nto dos 

stakeholders 

Existência de 

conflitos de poder 

entre os 

stakeholders

Existência de 

expectativas 

irrealistas sobre 

cronograma e 

orçamento por parte 

dos stakeholders

Muita 

inteferência do 

stakeholder

Existência de 

prioridades 

conflitantes 

entre os 

stakeholders

Resistência dos  

stakeholders ao 

projeto

Falta de suporte 

de 

gerenciamento 

sênior 

Existência de 

suporte de 

gerenciamento 

sênior 

Existência de 

requisitos 

conflitantes 

entre os 

stakeholders

Maior dificuldade em realizar as atividades do 

projeto no prazo e no orçamento previstos
x x x x x x x

Gera retrabalho e demandas adicionais para a 

equipe do projeto 
x x x x x x x

Maior probabilidade de desenvolver  

requisitos/solução que não atendem aos 

stakeholders 

x x x x x

Despriorização do projeto ou de atividades 

relacionadas a ele
x x x x

Morosidade no processo de tomada de decisão x x x x x

Alocação de recursos com menor conhecimento 

sobre o assunto tratado no projeto
x x x

Desmotivação da equipe de projetos x x

Direcionamentos diferentes para a equipe do 

projeto
x x x

Maior dificuldade da equipe do projeto  para 

explicar o projeto para os  demais stakeholders
x x x

Reduz a qualidade das entregas realizadas pelo 

projeto

Maior agilidade no processo de tomada de 

decisão
x x

Indicadores de complexidade sociopolítica relacionada aos stakeholders
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A maioria dos entrevistados compreende que os stakeholders reduzem a complexidade na 

gestão do projeto quando estão comprometidos com o projeto, fornecem suporte de 

gerenciamento sênior ao mesmo e podem aumentar a complexidade do projeto quando 

apresentam agendas ocultas, requisitos e prioridades conflitantes, expectativas irreais com 

relação ao prazo e ao orçamento do projeto, conflitos de poder e interferem pouco nos 

projetos.  Ações relacionadas aos membros da equipe e ao patrocinador do projeto impactam 

todos os indicadores avaliados. 

 No entanto, a equipe do projeto poderá ser influenciada por ações desempenhadas pelo 

patrocinador e pelos demais stakeholders do projeto: (1) quando este sponsor apresenta 

expectativa irrealista com relação ao prazo e ao orçamento do projeto, bem como o baixo 

comprometimento com o projeto, pode gerar desmotivação e retrabalho para a equipe de 

projeto; (2) ao realizar muitas interferências no projeto, poderá dar diferentes direcionamentos 

para a equipe do projeto e (3) quando há conflitos de poder e agendas ocultas entre o 

patrocinador e demais stakeholders, a equipe poderá ter que lidar com diferentes 

direcionamentos, retrabalho e realizar atividades adicionais. Porém, quando o membro da 

equipe de projeto apresenta resistência e não está comprometido com o projeto, 

provavelmente terá maior dificuldade em desempenhar as atividades no prazo previsto, 

poderá realizar entregas sem a atender o nível de qualidade esperado e terá maior dificuldade 

em explicar os benefícios e objetivos do projeto para os demais stakeholders.  

Com relação às ações exercidas pelos gerentes de projeto para mitigar os impactos causados 

pelos indicadores avaliados, verificou-se que 06 ações podem ajudar a reduzir a complexidade 

sociopolítica ocasionada pela incidência de 07 indicadores no projeto.  Estas ações são as 

seguintes: (1) alocação de recurso em período integral no projeto; (2) determinar papéis e 

responsabilidades aos envolvidos no projeto; (3) escalar os problemas para o sponsor ou uma 

alçada superior; (4) estabelecer metas compartilhadas entre os stakeholders do projeto; (5) 

paralisar ou encerrar o projeto; e (6) realizar alinhamento sobre os objetivos do projeto entre 

os stakeholders.  Os sete indicadores que podem ser mitigados com estas ações são os 

seguintes: (1) existência de agendas ocultas entre os stakeholders; (2) falta de 

comprometimento dos stakeholders;  (3) existência de conflitos de poder entre os 

stakeholders; (4) existência de expectativas irrealistas sobre cronograma e orçamento por 

parte dos stakeholders; (5)  muita interferência do stakeholder; (6) existência de prioridades 

conflitantes entre os stakeholders; (7) existência de requisitos conflitantes entre os 

stakeholders. Os resultados abaixo explicitam estes resultados. 
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Quadro 42 - Conjunto de ações que podem ser executadas pelos gestores de projetos para mitigar o impacto causado por sete indicadores da complexidade sociopolítica 

relacionados aos stakeholders do projeto.  

Fonte: Elaborado pela autora 

Ações 

Existência de 

agendas ocultas 

entre os 

stakeholders 

Falta de 

comprometime

nto dos 

stakeholders 

Existência de 

conflitos de poder 

entre os 

stakeholders

Existência de 

expectativas 

irrealistas sobre 

cronograma e 

orçamento por parte 

dos stakeholders

Muita 

interferência do 

stakeholder

Existência de 

prioridades 

conflitantes 

entre os 

stakeholders

Existência de 

requisitos 

conflitantes 

entre os 

stakeholders

Alocação de recurso em período  integral no projeto x x

Determinar papéis e responsabilidades aos envolvidos no 

projeto
x x x

Escalar os problemas para o sponsor  ou uma alçada superior x x x x

Estabelecer metas compartilhadas entre os stakeholders  do 

projeto
x x x

Paralisar ou encerrar o projeto x x x

Realizar alinhamento sobre os objetivos do projeto entre os 

stakeholders
x x

Indicadores de complexidade sociopolítica relacionada aos stakeholders
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A adoção da metodologia Ágil foi considerada como uma ação para mitigar os impactos na 

complexidade associada aos seguintes fatores: à falta de comprometimento do stakeholder 

com o projeto, a existência de expectativa irrealista sobre cronograma e orçamento por parte 

dos stakeholders e muita interferência do stakeholder no projeto.  

A maioria das ações mostradas no quadro anterior estão relacionadas a esta metodologia de 

gestão de projetos, uma vez que esta abordagem enfatiza a comunicação em tempo real e a 

definição do escopo que será tratado em cada etapa do projeto (alinhando os objetivos do 

projeto com os stakeholders), aloca todos os envolvidos no projeto em uma sala (alocação 

integral dos recursos), propõe a realização de reuniões diárias entre os envolvidos (escalando, 

neste comitê, os problemas para o sponsor e demais envolvidos no projeto) e define os papéis 

e responsabilidades dos stakeholders no projeto. 

Estas ações elencadas pelos entrevistados, e que estão relacionadas à metodologia Ágil, 

corroboram a teoria apresentada por Hass (2009), que aponta que os projetos que apresentam 

complexidade mediana devem utilizar esta metodologia como forma de reduzir a 

complexidade destes projetos.  

Ademais, estas ações mostram a importância do gerenciamento de relacionamento que o 

gerente de projetos deve realizar junto aos outros stakeholders do projeto, uma vez que mostra 

a necessidade manter os stakeholders informados através de um canal de comunicação 

flexível para lidar com as incertezas do projeto, indo ao encontro da teoria apresentada por 

Pitch, Loch e De Meyer (2002) sobre como lidar com incertezas em projetos. 

Obteve-se, como resultado adicional, informações referentes ao novo processo de gestão de 

demandas adotado pela instituição financeira estudada.  A implementação deste novo modelo 

trouxe os seguintes ganhos para a organização: (1) maior facilidade para os stakeholders do 

projeto compartilharem conhecimentos técnicos e funcionais e informações sobre 

cronograma, orçamento e entregáveis do projeto; (2) maior probabilidade de desenvolver 

projetos que efetivamente tragam ganhos para a organização e (3) melhor suporte para a 

seleção e priorização dos projetos que irão compor o portfólio de projetos da organização.  

Em contrapartida, como o processo ainda está passando por um período de maturação entre os 

colaboradores da instituição, muitos entrevistados consideram que este novo modelo de 

gestão de demandas trouxe maior morosidade às atividades relacionadas à gestão de projetos. 
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Após a reestruturação da área de tecnologia da instituição e a implantação do novo modelo de 

gestão de demandas, grandes melhorias foram sentidas com relação à seleção e priorização 

dos projetos que irão compor o portfólio de projetos da instituição. No entanto, verificou-se 

que as atividades relacionadas ao suporte aos gestores de projetos, com relação à metodologia 

de gerenciamento de projetos e ao acompanhamento de projetos, não estão sendo 

consideradas como efetivas, na visão dos entrevistados.  

Na literatura, estas atividades estão muito relacionadas às desenvolvidas pelo escritório de 

projetos, de forma que uma sugestão seria avaliar se, na reestruturação realizada, as atividades 

desempenhadas por este stakeholder foram absorvidas pelas áreas criadas para realizar a 

seleção e priorização das demandas e recursos aos projetos, bem como pela área responsável 

pelo relacionamento entre tecnologia, área de finanças e área de suporte de metodologia.    

Além destas áreas, há superintendências que apresentam pontos focais que desempenham a 

atividades de acompanhamento das iniciativas, assim, uma outra sugestão seria capacitar estas 

equipes para que eles forneçam o suporte de metodologia de projetos para os gestores das 

iniciativas que acompanham.  
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6 CONCLUSÕES 

Vivemos em um mundo projetizado, no qual cada vez mais empresas buscam realizar 

mudanças, aumentar sua receita e realizar outras atividades por meio de processos orientados 

a projetos que visam à criação ou à adequação de sistemas de informação. Mesmo com o 

grande apetite das empresas em melhorar o desempenho em seus projetos e a grande 

divulgação das práticas de gerenciamento de projetos, a análise da literatura mostra que, 

muitas vezes, os projetos falham em alcançar os seus objetivos relacionados a custos, tempo, 

qualidade e escopo.  

Uma possível causa para este insucesso com projetos pode estar relacionada à aplicação da 

metodologia tradicional para gerenciamento de projetos, uma vez que esta abordagem não 

responde às questões vivenciadas pelos gestores de projetos atuais, tais como: complexidade 

de projetos, processo social, criação de valor, conceptualização de projetos e desenvolvimento 

profissional. 

Este trabalho abordou a complexidade de projetos, ao caracterizar como a dimensão de 

complexidade sociopolítica, relacionada aos stakeholders, influencia na gestão de projetos de 

tecnologia de uma instituição financeira brasileira e ao identificar possíveis ações para mitigar 

esta complexidade.  Os resultados encontrados demonstraram que todos os indicadores da 

complexidade sociopolítica relacionados aos stakeholders impactam a complexidade na 

gestão de projetos, corroborando com a tese apontada nos estudos feitos por Maylor et al. 

(2008) e Geraldi et al. (2011) e indicando a existência da dimensão de complexidade 

sociopolítica nestes tipos de projetos.  

Também se verificou que os gestores de projeto podem empregar um conjunto de ações para 

mitigar os impactos desta complexidade causada pelos stakeholders, tais como: alocar recurso 

em período integral no projeto, determinar papéis e responsabilidades aos envolvidos no 

projeto, escalar os problemas para o sponsor ou uma alçada superior, estabelecer metas 

compartilhadas entre os stakeholders do projeto, paralisar ou encerrar o projeto e realizar 

alinhamento sobre os objetivos do projeto entre os stakeholders. 

Sendo esta dissertação somente um esforço inicial para caracterizar como a dimensão de 

complexidade sociopolítica, relacionada aos stakeholders, influencia na gestão de projetos de 

tecnologia e identificar possíveis ações para mitigar esta complexidade, ela apresenta algumas 

limitações: (1) há pouco referencial teórico sobre os indicadores avaliados, sendo o 
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aprofundamento deste conteúdo uma oportunidade para novas pesquisas; (2) foram avaliados 

somente os indicadores da dimensão sociopolítica relacionados aos stakeholders; (3) a 

restrição da abordagem e o método adotados nesta pesquisa impossibilitam a realização de 

generalizações dos resultados encontrados para outras instituições financeiras ou mesmo para 

outras diretorias da organização pesquisada. O escopo do estudo limitou-se a uma única 

instituição e a algumas de suas diretorias, não podendo ser extrapolado para toda a organização e 

(4) o método utilizado está exposto à subjetividade da pesquisadora, tanto na composição dos 

questionários quanto no processo das entrevistas.  Contudo, estas limitações não invalidam a 

relevância deste trabalho, ao contrário, instigam a realização de outros estudos para aprofundar a 

construção do conhecimento referente à relação existente entre as temáticas de complexidade, 

stakeholders e gestão de projetos.  

Como estudos futuros, incialmente pode-se avaliar se os resultados obtidos neste estudo de 

caso refletem a realidade de outras organizações e aprofundar os estudos sobre como a 

complexidade sociopolítica incide sobre a gestão de projetos de tecnologia. Para isto, pode-se: 

(1) avaliar se a aplicação das ações propostas neste estudo trazem ganhos efetivos na redução 

da complexidade gerada pela dimensão da complexidade sociopolítica e buscar definir 

estratégias para o gestor de projetos mitigar os impactos gerados pelos indicadores da 

dimensão sociopolítica; (2) estudar a utilização da metodologia Ágil para o gerenciamento de 

projetos, avaliando se esta metodologia reduz efetivamente os impactos gerados pelos 

indicadores da dimensão de complexidade sociopolítico relacionados aos stakeholders; (3) 

analisar se existe interação entre os indicadores estudados nesta pesquisa e as demais 

dimensões de complexidade.  

Diante disso, as contribuições deste estudo apresentam sugestões para a prática e teoria no que 

tange a complexidade, os stakeholders e a gestão de projetos de tecnologia. Isto ocorre, uma 

vez que o estudo esclareceu que há incidência da dimensão da complexidade sociopolítica nos 

projetos de tecnologia, visto que todos os indicadores avaliados geram impactos na 

complexidade da gestão destes projetos, e mostrou que os stakeholders podem potencializar 

esta complexidade.  Ademais, o estudo analisou como estes indicadores efetivamente 

impactam a gestão de projetos e forneceu sugestões de ações para que o gerente de projeto 

torne a gestão destas iniciativas mais efetivas, aumentando a possibilidade de entregar o 

projeto no prazo, no custo e na qualidade previstos. 



143 

 

Como há poucas pesquisas que estudam a relação analisada neste estudo, esta dissertação 

pode ser utilizada futuramente como um comparativo, por associar uma base teórica com a 

prática de uma instituição financeira de grande porte. Outra contribuição dada por este estudo 

é explorar os conhecimentos sobre a complexidade sociopolítica na gestão de projetos de 

tecnologia, posto que a grande parte dos estudos relacionados a este tema concentra-se nas 

dimensões da complexidade estrutural, dinâmica e da incerteza, visto que os temas mais 

abordados estão relacionados às complexidades geradas pela evolução dos requisitos e 

necessidades dos usuários. 

Por fim, como contribuição para a prática, este estudo proporciona melhor entendimento 

sobre como a organização e os gestores de projetos podem responder e gerenciar a 

complexidade nos projetos. Também poderá melhorar a abordagem aplicada na gestão do 

projeto e o mapeamento das habilidades que o gestor de projetos deve apresentar para lidar 

com a complexidade nestes projetos. 
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ANEXOS 

ANEXO A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADO 

 

Data Entrevistado

Local Entrevistador 

Definções 

utilizadas

Pré entrevista

Questão 1

Questão 2

Questão 3 

Questão 4

Questão 5

Questão 6

Questão 7

Questão 8

Questão 9

Questão 10

Roteiro de entrevista:  Dissertação conclusão do mestrado profissional em administração - FGV

Na sua percepção,  a existência de  agendas/interesses/objetivos escondidos dos stakeholders impactam a complexidade da gestão 

de projetos de tecnologia? 

4A. Por que você acredita que isto ocorre? 

4B. Você acredita que dependendo do  tipo de stakeholder (interno ou externo) há diferença neste comportamento?

4C.  Você já vivenciou alguma situação em que houve impacto na  complexidade do projeto  devido a este fato?  Em caso afirmativo, 

quais ações você  tomou para mitigar estes impactos? 

Em que área você atua nesta instituição? Qual é o seu cargo atual? 

Qual é a sua experiência profissional em projetos de tecnologia ?

Poderia, por favor, dizer quais são os  principais stakeholders internos e externos dos projetos de tecnologia em que você atua 

nesta empresa?  Particularmente, qual é o perfil destes stakeholders? 

Na sua percepção, a importância dada pelo stakeholder ao projeto influencia na complexidade de gestão dos projetos de tecnologia 

em que você atua?  

3A. Por que você acredita que isto ocorre? 

3B. Você acredita que dependendo do  tipo de stakeholder (interno ou externo) há diferença neste comportamento?

3C.  Você já vivenciou alguma situação em que houve impacto na  complexidade do projeto aumentou devido a este fato?    Em caso 

afirmativo, quais ações você  tomou para mitigar estes impactos?   

Stakeholder interno: gerentes de projetos, patrocinadores (sponsors), as equipes dos projetos e os membros do projeto

Stakeholder externo: gerente de portfolio, gerente de programas, escritório de projetos, fornecedores e parceiros comerciais, 

clientes e usuários, responsáveis pelo gerenciamento de operações, gerentes funcionais e outras partes interessadas. 

Para você, o fato do projeto apresentar suporte dos stakeholders seniores  impacta  a complexidade da gestão do projeto? 

7A. Por que você acredita que isto ocorre? 

7B. Você acredita que dependendo do  tipo de stakeholder (interno ou externo) há diferença neste comportamento?

7C.  Você já vivenciou alguma situação em que houve impacto na  complexidade do projeto  devido a este fato?  Em caso afirmativo, 

quais ações você  tomou para mitigar estes impactos? 

Para você,  quando o projeto apresenta  requisitos conflitantes e competição de prioridade entre seus stakeholders há maior ou 

menor impacto na complexidade da gestão do projeto? 

8A. Por que você acredita que isto ocorre? 

8B. Você acredita que dependendo do  tipo de stakeholder (interno ou externo) há diferença neste comportamento?

8C.  Você já vivenciou alguma situação em que houve impacto na  complexidade do projeto  devido a este fato?  Em caso afirmativo, 

quais ações você  tomou para mitigar estes impactos? 

Para você,  o nível de confiança e empatia que o stakeholder possui com relação ao projeto exerce algum impacto na complexidade 

da gestão destes projetos?

9A. Por que você acredita que isto ocorre? 

9B. Você acredita que dependendo do  tipo de stakeholder (interno ou externo) há diferença neste comportamento?

9C.  Você já vivenciou alguma situação em que houve impacto na  complexidade do projeto  devido a este fato?   Em caso 

afirmativo, quais ações você  tomou para mitigar estes impactos? 

Para você,   a existencia de conflitos de poder entre os stakeholders do projeto exerce impacto na complexidade da gestão destes 

projetos? 

10A. Por que você acredita que isto ocorre? 

10B. Você acredita que dependendo do  tipo de stakeholder (interno ou externo) há diferença neste comportamento?

10C.  Você já vivenciou alguma situação em que houve impacto na  complexidade do projeto  devido a este fato?   Em caso 

afirmativo, quais ações você  tomou para mitigar estes impactos?  

Na sua percepção,  o fato do stakeholder ter expectativas irrealistas sobre cronograma e orçamento do projeto impactam a 

complexidade da gestão de projetos de tecnologia? 

5A. Por que você acredita que isto ocorre? 

5B. Você acredita que dependendo do  tipo de stakeholder (interno ou externo) há diferença neste comportamento?

5C.  Você já vivenciou alguma situação em que houve impacto na  complexidade do projeto  devido a este fato?  Em caso afirmativo, 

quais ações você  tomou para mitigar estes impactos? 

Para você , o nível de envolvimento, resistência e interferências do stakeholder no projeto exerce influencia na complexidade da  

gestão do projeto?   

6A. Por que você acredita que isto ocorre? 

6B. Você acredita que dependendo do  tipo de stakeholder (interno ou externo) há diferença neste comportamento?

6C.  Você já vivenciou alguma situação em que houve impacto na  complexidade do projeto  devido a este fato?  Em caso afirmativo, 

quais ações você  tomou para mitigar estes impactos? 


