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RESUMO  

  

A análise de fatores críticos para o sucesso de projetos, bem como a própria definição de sucesso 

em projetos, são conteúdos constantemente abordados na literatura de gestão de projetos, 

programas e portfólios. Este estudo de caso propôs um recorte nesse assunto, com foco sobre 

como o executivo patrocinador de projetos pode contribuir para o sucesso de um projeto.  

 

Foram analisados dois projetos dentro da mesma organização, aplicando-se a teoria 

desenvolvida por KLOPPENBORG et Al. (2014) para avaliação de comportamentos do 

patrocinador de projetos. Para cada projeto foram feitas entrevistas com perguntas fechadas, 

seguidas de perguntas abertas com as suas respectivas partes interessadas. O objetivo dessas 

entrevistas foi compreender como o patrocinador de projetos contribuiu para o sucesso dos 

projetos estudados através da lente teórica adotada. 

Através de análises qualitativas, utilizando apoio de ferramentas estatísticas, a pesquisa indicou 

que o patrocinador de projetos teve um impacto importante para o sucesso dos projetos 

escolhidos. A pesquisa indicou que os seguintes comportamentos contribuíram para o resultado 

dos projetos na organização: (1) comportamento 3 - o patrocinador de projetos garantiu o 

planejamento do projeto; (2) comportamento 6 - o patrocinador de projetos manteve 

relacionamento com as partes interessadas; (3) comportamento 7 - o patrocinador de projetos 

garantiu a comunicação entre o projeto e as suas partes interessadas.A emersão de respostas 

através da pesquisa qualitativa permitiu também explorar outros fatores que influenciam o 

sucesso, todavia não serão discutidas a fundo nesta pesquisa. 

 

Este trabalho pretende contribuir para o corpo de conhecimento sobre gestão de projetos, 

explorando o impacto do patrocinador no sucesso de projetos. Ao mesmo tempo também 

pretende incentivar as organizações a rediscutir o papel do patrocinador de projetos, permitindo 

que ele contribua de forma positiva para o sucesso de projetos nas organizações. 

Palavras-chave: Gestão de projetos. Fatores críticos de sucesso. Sucesso em gestão de projetos. 

Patrocinador de projetos.  

  

  



 

 

ABSTRACT 

 

The analysis of critical factors for project success, as well as the definition of success in 

projects, are contents that are constantly addressed in the project management literature. This 

case study proposed a clipping in this subject, focusing on how the project sponsoring executive 

can contribute to the success of a project. 

 

Two projects within the same organization were analyzed, applying the theory developed by 

KLOPPENBORG et Al. (2014) for evaluating behaviors of the project sponsor. For each project 

interviews were conducted with closed questions, followed by open questions with their 

respective stakeholders. The objective of these interviews was to understand how the project 

sponsor contributed to the success of the projects studied through the theoretical lens adopted. 

 

Using a qualitative methods this research has indicated that the project sponsor had a major 

impact on the success of the projects chosen. The research indicated that the following 

behaviors contributed to the result of the projects in the organization: (1) behavior 3 - the project 

sponsor guaranteed the project planning; (2) behavior 6 - the project sponsor maintained a 

relationship with the stakeholders; (3) behavior 7 - The project sponsor ensured communication 

between the project and its stakeholders. The emergence of responses through qualitative 

research also allowed exploring other factors that influence success, but will not be discussed 

in depth in this research. 

 

This work aims to contribute to the body of knowledge about project management exploring 

the sponsor's impact on project success. At the same time it also aims to encourage 

organizations to rediscuit the role of the project sponsor by allowing them to contribute 

positively to the success of projects  within organizations. 

 

Keywords: Project management. Critical success factors. Success in project management. 

Project sponsor.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Conforme o PMI (2014), 90% dos gestores de projetos, programas e portfólios consideram o 

envolvimento de executivos seniores das organizações como algo crítico para o sucesso de suas 

iniciativas. As publicações do PMI e DELOITTE (2015), do PMI e BCG (2015) e do PMI e de 

EIU (2015) sugeriram que as organizações de maior sucesso na realização de sua estratégia 

possuem a alta liderança engajada na execução de projetos. Apesar do reconhecimento da 

relevância do tema para as empresas, PMI (2014) demonstrou que desde 2012 não houve 

avanços substanciais na adoção dessa prática nas organizações, uma vez que desde então apenas 

63% das empresas pesquisadas estabeleceram formalmente o papel de patrocinador de projetos 

para sua governança. Adicionalmente, o mesmo estudo demonstrou que as organizações que 

preparam formalmente os seus executivos têm desempenho superior em seus projetos em 

comparação com as empresas que possuem patrocinadores formados on the job.  

 

Por outro lado, a academia explora esse assunto desde o final da década de 1980. Publicações 

que estudam e definem o papel do patrocinador de projetos ganharam corpo a partir de 

BRINER, GEDDES e HASTINGS (1990). Essa publicação define o patrocinador de projetos 

como o chefe do gerente de projetos. TURNER (1993) afirmou que o patrocinador é o dono do 

projeto e o dividiu entre Project Sponsor, papel formal e único, e Project Champion, papel 

informal que pode ser assumido por diversas pessoas ao mesmo tempo. Posteriormente, 

DINSMORE (1993) e CURRY (1995) descreveram o patrocinador de projetos como o 

responsável por prover os recursos necessários para sua execução. Esta última tornou-se base 

para uma das definições mais utilizadas sobre o papel do patrocinador adotadas pelo corpo de 

conhecimento de gestão de projetos, conforme TOO e WEAVER (2014). 

 

O critério de sucesso de projetos também foi estudado na mesma época, conforme IKA (2009). 

WATERIDGE (1998) afirmou que o sucesso em projetos deveria ser analisado de forma ampla. 

O artigo reconhece não somente a complexidade mas também a ambiguidade da palavra sucesso 

para gestão de projetos. A definição básica desse termo estava geralmente relacionada com o 

cumprimento das restrições básicas de um projeto (custo, prazo, qualidade), também 

conhecidas por triângulo de ferro. SHENHAR et Al. (2001) e JUGDEV e MULLER (2005) 

apontam que o cumprimento do triângulo de ferro é determinante para a realização de objetivos 

de curto prazo de um projeto. Já outros critérios, como benefícios estratégicos, estão vinculados 

a objetivos de longo prazo e deveriam ser considerados na análise de sucesso de projetos. 
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Estudos relevantes como o de BRYDE (2008) foram conduzidos com o objetivo de 

correlacionar esses dois temas, utilizando as definições mais recentes de sucesso e do papel do 

patrocinador de projetos. Mais recentemente, destaca-se um que foca exclusivamente nesse 

assunto. KLOPPENBORG et Al. (2014) estabeleceu como se dá o relacionamento entre projetos 

bem-sucedidos usando a definição de sucesso mais abrangente (não limitada ao triângulo de 

ferro) e comportamentos de patrocinadores de projetos. Este trabalhou concebeu um modelo 

baseado nesta lente teórica, gerando proposições sobre como as ações do patrocinador de 

projetos influenciam o sucesso de projetos. Este modelo foi aplicado ao objeto de estudo deste 

trabalho, uma organização da área industrial que utiliza estruturas de projetos matriciais para 

projetos internos.  

 

No Brasil, as pesquisas sobre este tema dentro do ambiente industrial ainda são incipientes, 

portanto a aplicação do modelo adaptado de KLOPPENBORG et Al. (2014) poderá contribuir 

para o estudo do papel de patrocinador na análise do caso que será estudado aqui, bem como 

auxiliar as organizações a incentivar comportamentos em seus executivos, que os tornem mais 

efetivos na execução da estratégia da organização.  

 

 

1.1 Formulação do problema 

 

Para gerar a contribuição que se propõe, este trabalho aplicou um modelo adaptado de 

KLOPPENBORG et Al. (2014) em um estudo de caso com o objetivo de avaliar como o 

patrocinador de projetos influencia o sucesso em gestão de projetos. Este estudo comparou o 

resultado de dois projetos dentro de uma mesma organização industrial. Estes dois projetos 

foram executados em períodos distintos, contudo o time de executivos da organização era o 

mesmo para as duas iniciativas. Por meio da aplicação desse modelo buscou-se identificar, 

segundo a visão dos demais stakeholders, quais comportamentos do executivo patrocinador de 

projetos influenciaram o seu resultado, ou seja, o seu sucesso ou fracasso. 

 

O estudo baseou-se na seguinte pergunta de pesquisa: Como o patrocinador de projetos 

contribuiu para o sucesso de projetos no caso estudado? 
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1.2 Definição dos objetivos da pesquisa   

 

A definição do objetivo da pesquisa é um dos pontos mais relevantes para seu 

desenvolvimento. Nesta seção serão descritos os objetivos gerais e secundários. 

 

1.2.1 Objetivos Gerais  

Explorar como o executivo patrocinador de projetos pode influenciar o sucesso dos projetos 

utilizando como referência os comportamentos do patrocinador apontados na pesquisa de 

KLOPPENBORG et Al. (2014) utilizando um estudo de caso selecionado. 

 

1.2.2    Objetivos Específicos  

 

1 Identificar em quais dimensões de sucesso dos projetos avaliados dentro da organização 

escolhida houve sucesso segundo o conjunto de critérios de KLOPPENBORG et Al. 

(2014). 

 

2 Comparar a presença dos comportamentos, segundo o modelo adaptado de 

KLOPPENBORG et Al. (2014), nos projetos estudados. 

 

3 Identificar no estudo de caso quais comportamentos dos patrocinadores influenciaram, ou 

poderiam influenciar o sucesso do projetos no estudo de caso, segundo o modelo adaptado 

de KLOPPENBORG et Al. (2014). 

 

 

1.3 Justificativa teórica e prática  

 

Este pesquisa tem aplicação tanto teórica como prática, nesta seção explicitou-se a importância 

da mesma para o campo teórico e para aplicação prática. 

 

1.3.1 Justificativa Teórica   
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A última atualização do guia PMBOK, corpo de conhecimento sobre gestão de projetos da 

instituição Project Management Institute, incorporou um capítulo dedicado exclusivamente ao 

gerenciamento de partes interessadas. Esta inclusão demonstra, segundo o PMI (2013), a 

relevância da influência desses atores sobre os objetivos do projeto. Não obstante, a literatura 

reforça que o patrocinador executivo de projetos é o principal responsável pelo projeto do 

sucesso, de acordo com o PMI (2013). E, por último, que executivos patrocinadores são mais 

efetivos na sua contribuição para o sucesso do projeto quando entendem quais são as suas 

obrigações com relação ao projeto de acordo com o ciclo de vida deste, segundo JAMES, 

ROSENHEAD e TAYLOR (2013). Portanto, este estudo pretende contribuir com uma análise 

sobre como o patrocinador de projetos, uma das principais partes interessadas, contribuiu para 

o sucesso ou o fracasso dos projetos no caso estudado. 

 

1.3.2 Justificativa Prática 

 

As organizações têm, segundo o PMI (2014), adotado de forma progressiva práticas de gestão 

de projetos com o objetivo de melhorar o resultado de seus negócios e o monitoramento e 

controle de seus empreendimentos. Contudo ainda falta clareza, segundo a mesma publicação, 

sobre como o patrocinador do projeto contribui para o seu resultado. Sendo assim, este estudo 

pretende contribuir objetivamente para demonstrar, por meio de um estudo de caso, quais as 

contribuições que esse executivo poderia aportar para projetos dentro das organizações. 

 

1.4 Estrutura do trabalho  

 

Este trabalho foi dividido nos seguintes capítulos: (1) Introdução; (2) Revisão Teórica, 

abordando uma rápida revisão histórica da gestão de projetos e sua relevância estratégica, 

sucesso em gestão de projetos, definição do papel do patrocinador de projetos e revisão da 

pesquisa de KLOPPENBORG et Al. (2014) como lente teórica; (3) Metodologia Aplicada; (4) 

Resultados da Pesquisa; (5) Estudo de Caso (6) Discussão do Resultado; (7) Conclusão do 

Trabalho; Referências Bibliográficas; Anexos, incluindo roteiro de entrevistas e dados 

secundários coletados. 

 

 

  



19 

 

 

2 REVISÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo serão descritos as principais teorias que suportam a lente teórica para 

desenvolvimento desta pesquisa. Para alcançar este objetivo serão explorados os seguintes 

assuntos: revisão histórica da gestão de projeto, teorias sobre sucesso em gestão de projetos, o 

papel do patrocinador de projetos e lente teórica escolhida. 

 

2.1 Revisão Histórica sobre Gestão de Projetos 

 

A formação de um corpo estruturado de conhecimento em gestão de projetos nas organizações 

iniciou-se entre 1930 e 1950, de acordo com MORRIS (1994). Segundo STRETTON (1994), 

em contraste com o que ocorre nos dias atuais, durante a década de 1950 toda a responsabilidade 

pelo sucesso do projeto era do gerente de projetos. Ainda naquela época, o uso intensivo de 

técnicas de gestão de projetos estava concentrado nas indústrias aeroespaciais, na defesa e na 

construção civil que operavam, predominantemente, mediante estruturas projetizadas, ao 

contrário das demais indústrias que optavam pelo modelo funcional herdado da administração 

científica.  

 

Avançando na linha do tempo, DINSMORE (1999) afirmou que, ao longo das décadas de 1960 

e 1970, as empresas adotaram gradativamente a gestão de projetos para as iniciativas não 

repetitivas. A formação da europeia IPMA (Institute of Project Management Association), em 

1967, e do americano PMI (Project Management Institute), em 1969, contribuiu para a difusão 

das técnicas de gestão de projetos para outras indústrias. MORRIS (1994) expôs que os 

principais pontos de preocupação surgidos nesse processo foram: o alto grau de autoridade 

necessário ao gerente de projetos e o possível conflito de poder entre a organização de projetos 

e a organização funcional, estrutura predominante na maioria das demais indústrias. Por 

conseguinte, surge a necessidade do desenvolvimento de modelos de governança para gestão 

de projetos, fator esse que irá determinar o aparecimento da figura do patrocinador de projetos 

entre as décadas de 1980 e 1990. 

 

Ao longo do período supracitado, a literatura sobre gestão de projetos ganhou maior robustez. 

GAREIS (1991) destaca a adoção crescente da gestão de projetos para diversas áreas das 

organizações. Os projetos deveriam ser gerenciados de forma agrupada, permitindo maior 
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aproveitamento das possíveis sinergias entre eles. Já WHEELWRIGHT e CLARK (1992) 

definem que o conjunto de projetos gerenciados de forma coordenada permite melhor alocação 

de recursos, o que, por sua vez, é parte crucial para o desenvolvimento de estratégias de 

desenvolvimento sustentável nas organizações, principalmente para as áreas de pesquisa e 

desenvolvimento, foco de seu estudo. Já TURNER e SPEISER (1992) desenvolveram o termo 

gerenciamento de programas, que trata do gerenciamento integrado de projetos, os quais, 

gerenciados de forma individual, não trariam os benefícios esperados pela organização. Platje, 

SEIDEL e WADMAN (1994) contribuem para o tema organizando o conhecimento até então 

desenvolvido sobre gestão de projetos, programas e portfólios, agregando a estes a necessidade 

do envolvimento da figura do Project Owner, que deveria ser o responsável por manter o 

equilíbrio entre gestores de projetos e gestores dos recursos, normalmente gerentes funcionais 

das áreas das organizações. 

 

Já no início do século XXI, a área de gestão de projetos transcende a fronteira da área de 

operações através da necessidade de utilização de sistemas de gerenciamento da execução e da 

estratégia das organizações. SHENHAR et Al. (2001) apontam o gerenciamento de projetos, 

programas e portfólios como uma poderosa arma para execução da estratégia corporativa.  

 

Adicionalmente, HREBINIAK (2006) afirmou que a operacionalização da estratégia das 

organizações era um fator crítico para o sucesso das empresas. KAPLAN e NORTON (2001) 

demonstram que havia a necessidade de um sistema que permitisse transformar a estratégia da 

organização em tarefas operacionais. MORGAN, LEVITT e MALEK (2008) propuseram um 

framework que faz esse desdobramento da estratégia da organização afirmando que todas as 

empresas fazem somente três tipos de atividades: Working in the business: as atividades do dia 

a dia da organização; Working on the business: melhorias incrementais nas atividades do dia a 

dia; Working for transform the business: transformar a organização e a sua forma de fazer 

negócios.  

 

A figura 1, ilustra como acontece a interligação entre estratégia corporativa e gestão de projetos. 

Ela foi concebida sob a visão de que os projetos fazem parte de um todo dentro das organizações 

e precisam de uma integração com sua estratégia. Os autores criaram um modelo onde o 

propósito organizacional deve gerar o conjunto de projetos que apoiará a organização. Este 

modelo é baseado nos seguintes domínios: (1) Concepção: Neste domínio são organizados o 

propósito da organização, incluindo sua missão e valores, sua identidade e proposito de longo 
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prazo; (2) Natureza: Neste domínio discutisse a cultura e estrutura organizacionais que estão 

relacionadas a forma que a organização opera, em seus contratos internos; (3) Visão: Quais são 

as metas objetivas e métricas sob as quais o desempenho da organização será avaliado. Estes 

três domínios geram, segundo os autores, a estratégia da organização; (4) Síntese: É o domínio 

onde ocorrem os desdobramentos da estratégia da organização em portfólios, programas e 

projetos. Isto se dá através de um processo de engajamento, onde os executivos da organização 

colaboram na concepção de projetos que permitam a organização atingir os resultados 

desejados. Por último, o domínio (5) Transição: é onde são colhidos os benefícios do portfólio 

de projetos e são avaliados os resultados atingidos, permitindo assim a calibragem da estratégia 

organizacional para execução de projetos futuros. 

 

Figura 1 - Estrutura Estratégica de Execução 

Fonte: Traduzido pelo autor baseado em MORGAN, LEVITT e MALEK (2008) 
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Esse framework demonstra que um dos fatores críticos de sucesso para esse desdobramento é o 

real engajamento entre o que foi desenvolvido no processo de planejamento estratégico que está 

relacionado com três dimensões: Visão, Concepção e Natureza da Organização e os processos 

formais de gestão de portfólio de projetos. Esse engajamento acontece, segundo o autor, através 

dos patrocinadores de projeto, que por sua vez têm a responsabilidade de transformar em ação 

os planos que foram criados pela organização. 

 

WINTER e SZCZEPANEK  (2008) afirmaram que o uso da gestão de projetos, programas e 

portfólio aumentou consideravelmente nos últimos anos, também como ferramenta de execução 

da estratégia das organizações. Isso ocorreu devido a pressões econômicas e à maior 

necessidade de efetividade nessa execução. No mesmo ano, o PMI (2008) reúne o corpo de 

conhecimento de gestão de portfólio de projetos organizando as melhores práticas 

desenvolvidas até então sobre gestão agrupada de projetos.  

 

Adicionalmente, estudos como os de CHRISTIANSEN e VARNES  (2008), AALTONEN 

(2010) e MARTINSUO (2012) exploraram o desenvolvimento do conceito de Maturidade em 

Gestão de Portfólio de Projetos e sugeriram o uso desse conjunto de melhores práticas como 

ferramenta eficiente para a execução estratégica nas organizações. Por último UNGER et Al. 

(2012) exploram a importância do envolvimento da alta administração na Gestão de Portfólio 

de Projetos para permitir a execução efetiva da estratégia e apontam também o patrocinador do 

projeto e o comitê de governança como figuras-chave para o sucesso do portfólio de projetos. 

 

Este projeto foi desenvolvido em concordância com as publicações como CRAWFORD  et Al. 

(2008), que indicam que a gestão de projetos se tornou uma poderosa ferramenta para a 

execução da estratégia definida pelos executivos seniores das organizações. Isso se dá pelo fato 

de os autores dizerem que o patrocinador de projetos deve ser o representante da alta gestão na 

organização de projetos. MORGAN, LEVITT e MALEK (2008) afirmam que a influência da 

alta gestão na gestão de projetos se dá por meio do processo de engajamento. Este trabalho 

retomará as principais definições de sucesso e de patrocínio de projetos com o intuito de 

explicar o desenvolvimento da teoria para aplicação ao estudo de caso escolhido.  

 

2.2 Sucesso em Gestão de Projetos 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026378631300094X


23 

 

 

Para CRAWFORD (2002), sucesso é um importante problema de gestão de projetos, uma vez 

que falta um consenso sobre uma forma objetiva para a sua definição. Ambiguidade e 

complexidade são duas características ligadas à definição de sucesso em gestão de projetos, 

conforme JUGDEV e MULLER (2005). MURPHY, BAKER e FISHER (1975) apontou que 

havia dificuldade de definir de forma absoluta o sucesso em gestão de projetos. Em sua visão, 

sucesso deveria ser considerado um conceito relativo sob diversas perspectivas. As publicações 

citadas descrevem a dificuldade para a definição de critérios mais objetivos sobre o sucesso em 

gestão de projetos. 

 

IKA (2009), por meio de uma revisão bibliográfica, organizou o conceito de sucesso com 

objetivo de facilitar a compreensão deste tópico. Segundo esse trabalho, foram escritos trinta 

artigos sobre sucesso em projetos publicados entre 1984 e 2004 em International journal of 

project management e Project management journal. O autor classificou em três grupos de 

artigos: oito abordavam critérios para definir sucesso de um projeto; quinze abordavam critérios 

para definir os fatores críticos de sucesso de um projeto; sete tentavam criar conexões entre 

esses dois assuntos. Baseado nessa classificação, este trabalho organizou alguns pontos 

relevantes sobre este assunto em gestão de projetos: 

 

2.2.1 Critérios de Sucesso 

 

OISEN (1971) sugeriu três fatores como principal critério de sucesso em projetos. Esses fatores 

são conhecidos como "o triângulo de ferro". Desde a década de 1970, há prevalência destes 

como base para análise da eficiência de projetos: tempo, custo e qualidade. Outros autores, por 

sua vez, questionaram a objetividade desse critério, posto que mesmo dentro da área de 

operações há várias definições para qualidade, segundo IKA (2009). BAKER (1975) 

transformaram esse triângulo em um quadrado, adicionando o critério satisfação do cliente. 

Posteriormente, PINTO e SLEVIN (1988) abordou o tema sugerindo que a solução ideal era 

propor um conjunto de critérios específicos, que fossem facilmente aplicáveis, e que todas as 

partes que fossem afetadas pelo projeto concordassem.  

 

CLELAND (1986) afirma que um projeto só tem significado se considerar sua aderência ao seu 

planejamento de custo e tempo, mas também ao seu grau de contribuição para o objetivo 

estratégico da organização. Seguindo a mesma linha de pensamento, De WIT (1988) foi uma 
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das primeira publicações que definiram de forma clara e explícita a associação entre eficiência 

em gestão de projetos e o sucesso do gerenciamento do projeto (aderência ao “triângulo de 

ferro”), e sua eficácia com o sucesso do produto (resultado entregue), assim como FREEMAN 

e BEALE (1992) abordaram ou o sucesso do projeto segundo perspectivas do gerente de projeto 

(sucesso do gerenciamento do projeto) e do patrocinador do projeto (sucesso do produto do 

projeto). PINTO e SLEVIN (1988) corroboraram com essas teses afirmando a existência de 

projetos que não atingiram o critério de sucesso nos processos de gerenciamento de projetos, 

todavia foram considerados empreendimentos bem-sucedidos.  

 

MUNNS e BJEIRMI (1996) desenvolvem o conceito de De WIT (1988) e PINTO e SLEVIN 

(1988) afirmando que os objetivos do gerenciamento de projetos são distintos dos objetivos do 

próprio projeto. Sendo assim, teremos dois tipos de critérios distintos para avaliar se o projeto 

foi bem-sucedido. Afirma também que os gerentes seniores da organização são responsáveis 

por estabelecer, junto com a equipe de projetos, critérios de sucesso ligados ao produto para 

garantir que o time do projeto esteja engajado na criação de um produto que atinja as 

expectativas da alta gestão. MUNNS e BJEIRMI (1996), BELOUT (1998) e BACCARINI 

(1999) reafirmam isso conceituando que o sucesso do projeto tem pelo menos dois 

componentes: o sucesso do produto do projeto e o sucesso do processo de gerenciamento do 

projeto. 

 

2.2.2 Abordagem Multidimensional de Sucesso em Projetos 

 

Entre o final da década de 1980 e o início da de 1990, COOPER e KLEINSCHMIDT (1987), 

PINTO e SLEVIN (1988), PINTO e MANTEL (1990) e DVIR e SHENHAR (1992) sugeriram 

o uso de uma análise multidimensional para avaliar o sucesso de um projeto. Posteriormente, 

SHENHAR, LEVY e DVIR (1997) apresentaram um modelo de avaliação de sucesso de 

projetos que considera a existência de quatro dimensões: 
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Sucesso em Gestão de Projetos segundo SHENHAR , LEVY e DVIR (1997) 

Dimensão 

Metas de curto 

prazo 

Metas de médio 

prazo 

Metas de longo 

prazo 

Metas com prazo 

mais longo 

Eficiência do 

Projeto 

 Tempo 

 Custo 

 Requerimentos       

Impacto no 

Cliente   

 Métricas de 

performance 

 Especificações 

técnicas 

 Requerimentos 

funcionais     

Sucesso no 

Negócio     

 Sucesso 

comercial 

 Market 

share 

 Receita e 

lucro   

Preparação 

para o Futuro       

 Oportunidade 

para o futuro 

 Tecnologias 

 Novas técnicas 

 Produtos 

 Mercados 

Quadro 1 - Sucesso em Gestão de Projetos segundo SHENHAR , LEVY e DVIR (1997) 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em SHENHAR , LEVY e DVIR (1997) 

 

Esse modelo também considera que avaliação de sucessos em projetos está atrelada ao tempo, 

ou seja, indica que metas de eficiência em projetos estão mais ligadas ao curto prazo e que 

metas relacionadas com o produto estão ligadas ao longo prazo, conforme sugerido por PINTO 

e SLEVIN (1988), BAKER, MURPHY e FISHER (1988) e PINTO e COVIN (1989). A figura 

abaixo ilustra como SHENHAR , LEVY e DVIR (1997) interpretam a importância de cada 

dimensão de sucesso em relação ao tempo de finalização do projeto. 
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Figura 2 – Relação Importância x Tempo de conclusão do projeto para as dimensões do sucesso 

Fonte: Traduzido pelo autor baseado em SHENHAR , LEVY e DVIR (1997) 

 

Adicionalmente, BACCARINI  (1999) critica parte da literatura de gestão de projetos que trata 

dessas dimensões de forma homogênea. Propôs um modelo baseado no LFM (Logical 

Framework Matrix) desenvolvido pela American Aid Association Agency na década de 1970 

com o objetivo de melhorar o desenvolvimento de seus projetos. 

 

Exemplo de Logical Framework Matrix 

Projeto Meta Propósito Saidas Entradas 

Planta de Geração de 

Energia 

Desenvolvimento 

econômico 

Eletricidade Planta de 

energia 

 Recursos  

 Esforço 

Planta de mineração de 

cobre 

Desenvolvimento 

econômico 

Aumentar produção 

de cobre no país 

Planta de 

produção de 

cobre 

 Recursos  

 Esforço 

Instalação de novo 

sistema ERP 

(Enterprise Resource 

Planning) 

Implantação de novo 

sistema 

Integrar os 

processos da 

organização via 

sistema 

ERP implantado  Recursos  

 Esforço 

Quadro 2 - Exemplo de Logical Framework Matrix 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em BACCARINI  (1999) 

 

BACCARINI  (1999) divide os critérios de avaliação de sucesso em projetos em dois tipos: 

 

O primeiro tipo trata do sucesso em gerenciamento de projetos: 
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Critérios de sucesso em gerenciamento de projetos 

  Critério Meta Publicação 

Triângulo de 

Ferro 

Tempo Cumprimento do prazo PINTO e SLEVIN (1988) 

Custo Cumprimento do 

orçamento 

PINTO e SLEVIN (1988) 

Qualidade Conformidade com a 

especificação 

TURNER (1993) 

  Satisfação do 

Cliente 

Cumprimento das 

expectativas das partes 

interessadas 

MUNNS e BJEIRMI (1996) 

Quadro 3 - Critérios de sucesso em gerenciamento de projetos segundo BACCARINI  (1999) 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em BACCARINI  (1999) 

 

O sucesso, segundo esse conjunto de critérios, está ligado a quão eficiente foi o processo de 

gestão do projeto. BACCARINI  (1999) também lista alguns outros fatores que poderiam ser 

levados em consideração segundo normas como ISO 10006, usando como referências outros 

autores:  

 

1 Antecipar requerimentos do projeto tendo recursos suficientes para sua execução dentro do 

prazo e racionalizar o uso dos recursos, segundo TUMAN (1986); 

2 Lidar com problemas do projeto logo que surgirem, mantendo as partes interessadas 

informadas, segundo LIENTZ e REA (1995); 

3 Coordenar o relacionamento com partes interessadas, segundo BAKER, MURPHY e 

FISHER(1988); 

4 Minimizar mudanças no escopo do projeto, segundo KERZNER (1992); 

5 Completar o projeto, identificando todos os problemas e resolvendo-os dentro do projeto, 

segundo FREEMAN e BEALE (1992). 

 

 

Já o segundo tipo tratado por BACCARINI  (1999) trata do sucesso do produto do projeto: 
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Critérios de Sucesso do Produto 

Critério Meta Publicação 

Objetivo A aderência do produto à missão da organização 

O produto atende os objetivos estratégicos da 

organização 

CLELAND (1986) 

COOPER e 

KLEINSCLMIDT (1987) 

Propósito O produto precisa satisfazer necessidades reais PMI (1996) 

Satisfação das 

Partes 

Interessadas 

Satisfazer as necessidades das partes interessadas e 

resolver conflitos em favor do cliente 

PMI (1996) 

MUNNS e BJEIRMI (1996) 

Quadro 4 - Critérios de sucesso do produto segundo BACCARINI  (1999) 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em BACCARINI  (1999) 

 

O sucesso, segundo esse conjunto de critérios, está ligado a quão eficaz foi o projeto na 

produção de um produto que irá atender ou exceder as expectativas das partes interessadas, 

conforme o PMI (1996). 

 

A fusão desses dois conjuntos de critérios com o uso do Logical Framework Method gera o 

modelo proposto para a estruturação da análise de sucesso de um projeto: 

 

 

Esquema 1 - Logical Framework Method aplicado para definição de sucesso em gestão de projetos. 

Fonte: Traduzido pelo autor baseado em BACCARINI  (1999). 

 

Após esquematizar o conceito de sucesso em projetos, BACCARINI  (1999) também afirmou 

que o projeto do produto deve ser avaliado com critérios distintos do processo de gerenciamento 

e que o sucesso do gerenciamento do projeto está subordinado ao sucesso do produto, resultado 

do projeto.  

 

Por outro lado, para DVIR e SHENHAR (1992) e para SHENHAR e DVIR (2007) houve o 

desenvolvimento e o amadurecimento da visão de múltiplas dimensões de sucesso para 

projetos, conforme o quadro abaixo: 
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Evolução das dimensões de sucesso  

Publicação Dimensões de Sucesso Evolução 

PINTO e MANTEL 

(1990) 

 Processo de Implementação 

 Valor Percebido 

 Satisfação do Cliente 

Revisão da literatura e 

entrevistas com gerentes de 

projetos experientes 

SHENHAR , LEVY e 

DVIR (1997) 

 Eficiência do Projeto 

 Impacto no Cliente 

 Sucesso no Negócio 

 Preparação para o futuro 

Pesquisa quantitativa com o 

objetivo de agrupar as 

dimensões de sucesso 

SHENHAR et. Al 

(2001) 

 Eficiência do Projeto 

 Impacto no Cliente 

 Sucesso no Negócio 

 Preparação para o futuro 

Adiciona fatores como o tipo 

de projeto, seu tamanho e 

complexidade na análise 

SHENHAR e DVIR 

(2007) 

 Eficiência do Projeto 

 Satisfação do Time 

 Impacto no Cliente 

 Sucesso no Negócio 

 Preparação para o futuro 

Inclui o impacto no time como 

uma nova dimensão de sucesso 

do projeto 

Quadro 5 - Evolução das dimensões de sucesso de PINTO e MANTEL (1990) a SHENHAR e DVIR 

(2007) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

KLOPPENBORG, MANOLIS e TESCH (2009), baseado em PINTO (2004) e SHENHAR e 

DVIR (2007), enxerga três dimensões de sucesso do produto do projeto que consideram 

robustas: cumprimento de acordos, impacto sobre o cliente e futuro da firma.  

 

Dimensões do sucesso KLOPPENBORG, MANOLIS e TESCH (2009) 

Dimensões  Critérios 

Cumprimento de acordos Orçamento 

Prazo 

Especificações 

Impacto no cliente (ou Sucesso do cliente) Satisfação do Cliente 

Atendimento às suas necessidades 

Futuro de firma market Share 

criação de novos produtos 

criação de novos mercados 

desenvolvimento de novas tecnologias 

Sucesso comercial 

Quadro 6 - Dimensões do sucesso baseadas em KLOPPENBORG, MANOLIS e TESCH (2009) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Esta definição será utilizada como base para a análise do estudo de caso, uma vez que é a mesma 

definição utilizada pela lente teórica escolhida, KLOPPENBORG et Al. (2014). Uma vez, 
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apresentados os principais conceitos sobre critérios de sucesso em gestão de projetos, cabe 

introduzir o conceito de fatores críticos de sucesso para diferenciá-los. 

 

2.2.3 Fatores críticos de sucesso 

 

KERZNER (1987) define “Critical Success Factors” (CSFs) como coisas que precisam ser 

bem-feitas para que o projeto tenha sucesso e também como elementos que precisam estar 

presentes no ambiente de gestão de projetos para que sejam bem-sucedidos. Já, IKA (2009) os 

descreve como as alavancas que a equipe de projeto pode utilizar para aumentar as 

probabilidades de sucesso do projeto. Nas décadas de 1970 e 1980, o principal foco da teoria 

foi a criação de listas de fatores que influenciariam de forma positiva os projetos. BELASSI e 

TUKEL (1996) e PRABHAKAR (2008) compilaram as principais contribuições da teoria sobre 

a definição de fatores críticos de sucesso no período citado. O resumo destes fatores está 

exposto nos quadros 7 e 8 abaixo: 

 

Fatores críticos de sucesso (década de 70 até início da década de 80) 

SAYLES E CHANDLER 

(1971) 

MARTIN (1976) CLELAND e KING (1983) 

 Competências do 

gerente de projetos 

 Cronograma 

 Sistemas de controle e 

responsabilidade 

 Monitoramento e 

retorno 

 Envolvimento contínuo 

no projeto 

 Definir metas 

 Selecionar filosofia 

organizacional para o 

projeto 

 Suporte da alta gestão 

 Organizar e delegar a 

autoridade 

 Selecionar o time do 

projeto 

 Alocar recursos suficientes 

 Controlar e prover 

mecanismos de informação 

 Requerer planejamento e 

revisão 

 Estabelecer resumo do projeto 

 Conceituar sua operação 

 Suporte da alta gestão 

 Suporte financeiro 

 Requerimentos logísticos 

 Suporte de infraestrutura 

 Inteligência de mercado (quem é 

o cliente?) 

 Cronograma do projeto 

 Desenvolvimento executivo e 

treinamento 

 Aquisições 

 Canais de comunicação e 

informação 

 Revisão do projeto 

Quadro 7 - Recapitulando contribuições da Teoria sobre Fatores Críticos do Sucesso – década de 1970 

Fonte: Adaptado de PRABHAKAR (2008) e Belassi e TUKEL (1996). 
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Fatores críticos de sucesso (década de 80) 

LOCKE (1984) MORRIS e HOUGH (1987) PINTO e SLEVIN (1988) 

 Divulgar os compromissos 

do projeto 

 Autoridade do projeto ser 

delegada da alta gestão 

 Selecionar um gerente de 

projetos competente 

 Criar mecanismos e 

procedimentos de 

comunicação 

 Estabelecer mecanismos de 

controle 

 Reuniões de 

acompanhamento 

 Objetivos claros no 

projeto 

 Inovação técnica 

 Política 

 Envolvimento na 

comunidade 

 Urgência na duração do 

cronograma 

 Contrato financeiro 

 Ausência de problemas 

legais 

 Resolução de Problemas 

 Missão do projeto 

 Suporte da alta gestão 

 Plano/cronograma do projeto 

 Alinhamento com o Cliente 

 Pessoal 

 Tarefas técnicas 

 Aceite do cliente 

 Monitoramento e resposta 

 Resolução de problemas 

 Comunicação 

Quadro 8 - Recapitulando contribuições da Teoria sobre Fatores Críticos do Sucesso – década de1980 

Fonte: Adaptado de PRABHAKAR (2008) e Belassi e TUKEL (1996). 

 

PINTO e SLEVIN (1986) e PINTO e SLEVIN (1988) são duas publicações citadas em muitos 

estudos sobre fatores críticos de sucesso. Os quadros abaixo descrevem os fatores, seu 

significado e seu grau de importância para cada fase do projeto: 

 

Fatores Críticos de Sucesso, PINTO e SLEVIN (1986) e PINTO e SLEVIN (1988) 

Internos ao Projeto 

1. Missão do Projeto Clareza das metas e direcionamento geral do projeto 

2. Suporte da alta gestão Suporte da alta gestão provendo recursos necessários, poder e 

autoridade para o sucesso do projeto 

3. Plano/Cronograma do 

Projeto 

Um plano detalhado das ações individuais 

4. Alinhamento com o Cliente Comunicação com o cliente, alinhamento com as partes interessadas 

5. Pessoal Recrutamento, seleção, treinamento para as pessoas do time do 

projeto 

6. Tarefas técnicas Disponibilidade de tecnologia e conhecimento para execução dos 

passos do projeto 

7. Aceite do cliente O ato de vender o projeto para o cliente 

8. Monitoramento e resposta Fazer o controle de cada fase do projeto 

9. Resolução de Problemas Habilidade de resolver problemas e crises inexperadas 

10. Comunicação Prover informação sobre os fatores-chave do projeto para as partes 

interessadas 

Externos ao Projeto 

11. Características do líder do 

projeto 

Competências do líder do projeto 

12. Poder e política Influência política sobre as partes interessadas do projeto 

13. Eventos ambientais Fatores externos que possam influenciar o projeto 



32 

 

 
14. Urgência A percepção de urgência que o projeto tem perante suas partes 

interessadas 

Quadro 9 - Fatores críticos de sucesso em projetos, baseado em PINTO e SLEVIN (1986) e PINTO e 

SLEVIN (1988) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As primeiras dez estão relacionadas com alavancas que de alguma forma estão sob controle do 

time do projeto. Já as demais estariam fora do controle do time do projeto, por se tratar de 

fatores exógenos a este. Segundo PINTO e SLEVIN (1988), os fatores acima têm diferentes 

graus de importância ao longo do ciclo de desenvolvimento do projeto conforme quadro: 

 

Fatores críticos de sucesso (em ordem de importância) 

Conceitual Planejamento Execução Encerramento 

1. Missão do 

projeto 

4. Alinhamento 

com o cliente 

1. Missão do projeto 

2. Suporte da alta 

gestão 
7. Aceite do cliente 

14. Urgência 

1. Missão do projeto 

11. Características do líder 

do projeto 

9. Resolução de problemas 

3. Plano/cronograma de 

projeto 

6. Tarefas técnicas 

4. Alinhamento com o 

cliente 

6. Tarefas técncias 

1. Missão do projeto 

4. Alinhamento com o 

cliente 

Quadro 10 - Fatores Críticos de Sucesso em Projetos, baseado em PINTO e SLEVIN (1988) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

JUGDEV e MULLER (2005) dividem em quatro períodos o desenvolvimento da teoria sobre 

Fatores Críticos de Sucesso em gestão de projetos. O primeiro período vai da década de 1960 a 

de 1980, quando o sucesso do projeto está ligado a técnicas de eficiência e cumprimento das 

metas mensuráveis em gestão de projetos, conforme PINTO e SLEVIN (1988) afirmaram. O 

segundo período está compreendido entre o final da década de 1970 e o início da de 1990, 

quando foram geradas as listas de fatores críticos de sucesso, baseadas tanto em revisões 

teóricas como em análises quantitativas utilizando entrevistas com gestores de projetos 

experientes. Já na década de 1990 o foco das publicações sobre o assunto foi a criação de 

frameworks que organizassem as listas geradas no período anterior, como abordado por 

BELASSI e TUKEL (1996) e TURNER (1999). Por último, diz-se que o período após o ano 

2000 tem foco no Strategic Project Management. 

 

WATERIDGE (1998), MULLER (2003) e TURNER (2004) complementam a teoria sobre 

fatores críticos de sucesso afirmando que:  
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1 Fatores críticos de sucesso como missão comum, suporte da alta gestão para recursos, 

autoridade e poder para proceder ao projeto são importantes, mas não suficientes;  

2 Compromisso da alta gestão para prover visão, estratégia e patrocínio são muito 

importantes; 

3 Fatores organizacionais e ambiente externo também são pontos relevantes; 

4 A alta gestão é responsável na concepção do projeto pela conexão entre a estratégia da 

organização e as metas e objetivos dos projetos escolhidos para execução. 

 

OFORI (2013) compara os fatores críticos de sucesso na visão das publicações sobre o assunto, 

demonstrando os fatores em comum entre elas: 

 

Fatores críticos de sucesso por citação em publicações desde PINTO e SLEVIN (1986) 
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Total 

Suporte da alta gestão X   X   X X X X X 7 

Planejamento e controle X X     X X X X X 7 

Envolvimento do Cliente X X   X X X     X 6 

Objetivos claros de gestão de projetos X   X   X   X   X 5 

Estimativas realistas de prazo e custo X X X X   X       5 

Propriedade sobre o projeto X X         X X X 5 

Comunicação e informação X     X X X       4 

Competência do time de projetos X         X   X X 4 

Recursos adequados X X     X X       4 

Missão do projeto e metas comuns X       X X   X   4 

Controle adequado do projeto X       X   X     3 

Monitoramento do desempenho     X X       X   3 

Autoridade do gerente de projetos X       X         2 

Habilidades de resolução de 

problemas 

X         X       2 

Desempenho do projeto e qualidade   X   X           2 

Quadro 11 - Fatores Críticos de Sucesso por número total de citações 

Fonte: baseado em OFORI (2013) 
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Outras abordagens complementares apontam gestão de riscos como um outro fator relevantes 

para o sucesso de gestão de projetos. SHENHAR e DVIR (2005) por exemplo,  aponta que 

existem quatro dimensões de incertezas que quando não são gerenciadas podem afetar o 

resultado de projetos. São elas: (1) Novidade: Que indica o quão inovador é o resultado do 

projeto; (2) Tecnologia: Que indica o nível necessário de conhecimento para execução de um 

determinado projeto; (3) Complexidade:  Que incluir como encontrar o nível correto de 

bucrocaria para executar o projeto; (4) Ritmo: Que representa a urgência que aquela iniciativa 

deve ter dentro da organização. Considera portanto, a análise de risco um fator crítico de 

sucesso para gestão de projetos. 

 

Por sua vez, OFORI (2013) identifica que os fatores críticos de sucesso mais considerados pelos 

autores são planejamento e controle efetivo e suporte da alta gestão da organização. Essa 

interpretação, associada ao resultado da pesquisa de PINTO e SLEVIN (1988), que 

consideraram fatores como suporte da alta gestão e alinhamento com o cliente como críticos 

em todas as fases do projeto. Isso corrobora a lente teórica escolhida pelo trabalho que considera 

o patrocinador de projetos como figura-chave para seu sucesso. Entende-se que sucesso em 

gestão de projetos é um problema multifatorial. Todavia, este trabalho se propõe discutir 

prioritariamente o impacto do suporte da alta gestão, neste caso representada pelo patrocinador 

de projetos no sucesso de projetos. Baseado nessa interpretação far-se-á necessária uma revisão 

do modo como a literatura trata esse papel. 

 

2.3 Papel do Patrocinador de Projetos 

 

Para facilitar a compreensão do significado do papel de patrocinador de projetos, é necessário 

rever algumas outras definições referentes a este campo de conhecimento. Segundo o PMI 

(2013), projeto (componente de um portfólio) é um esforço temporário empreendido para criar 

um produto, serviço ou resultado único. Ou seja, ele deve ter início e fim e criar um produto, 

serviço ou resultado único, sendo este tangível ou intangível. Esse esforço é baseado no trabalho 

de um grupo de pessoas que se reúnem sob uma liderança com o objetivo de criar esse resultado. 

Portanto, para que existam projetos é necessário que exista liderança, o que pressupõe o uso de 

governança que está diretamente relacionada à estrutura organizacional da entidade que 

promove esse empreendimento. 
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ALLEN et Al. (2014) retomam o conceito já descrito pelo PMI (2008) sobre a existência de três 

tipos básicos de estruturas organizacionais para projetos: Funcional, Projetizada e Matricial. 

Nas organizações funcionais o poder de direção está centralizado nos gerentes das áreas da 

organização. Em oposição a esse modelo, a organização projetizada centraliza o poder de 

direção na mão de uma figura chamada gerente de projetos, a qual recebeu uma autorização 

formal, segundo o PMI (2013), para executar o trabalho de gestão. Por último, a estrutura 

matricial é descrita como um misto das outras duas, sendo que o poder sobre os recursos é 

compartilhado por um gerente funcional e um gerente de projetos.  

 

Retomando MORRIS (1994), a transição de um ambiente com excesso de centralização do 

poder nas mãos do gerente de projetos, segundo gestores de organizações não projetizadas, para 

outro onde ele era dividido entre outros papéis, foi que permitiu o surgimento da figura do 

patrocinador de projetos, como chefe do gerente de projetos, segundo BRINER, GEDDES e 

HASTINGS (1990), ou como provedor de recursos para o projeto, segundo TURNER (1993). 

Abaixo segue uma figura que mostra os papéis envolvidos na gestão de um projeto, segundo o 

PMI (2013): 

 

 
Figura 3 - Partes interessadas em um projeto 

Fonte: PMI (2013) 

     

A organização Association of Project Management (APM) define o patrocinador como o 

tomador de risco, aquele que delega o projeto para que alguém o execute em seu nome.  Já o 

Office Government Commerce (OGC) define como patrocinador de projetos aquele que tem 

poder de parar o projeto. Ele é o executivo responsável pelo projeto, e será dele a 

responsabilidade pela apresentação do caso de negócio que justifica sua execução. Um resumo 
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de suas tarefas segundo o OGC: Criar o briefing do Projeto; Apontar a prioridade do projeto 

em um portfólio; autorizar o começo e o fechamento do projeto; garantir o orçamento para o 

projeto; garantir a disponibilidade dos recursos para o projeto; decisão final sobre alocação de 

recursos internos ou contratação de outros; responder pela reunião do board do projeto; 

recomendar ao time que cuida dos portfólios e stakeholders o modo como será feita a 

governança do projeto e garantir o benefício prometido. 

 

Outra abordagem utilizada para descrever o papel do patrocinador do projeto é trazida também 

pelo PMI (2013), onde se demonstram não somente suas tarefas, mas também um resumo de 

seus interesses: 

 

Patrocinador de projetos como parte interessada 

Grupos de partes 

interessadas 

Papel da parte 

interessada 

Interesse da Parte 

Interessada 

Expectativa da parte 

interessada 

Patrocinador de 

Projetos/Portfólios 

1. Prover fundos 

2. Prover recursos 

3. Prover um escopo de 

alto nível 

1. Benefícios e saídas 

que atendam os objetivos 

da organização 

1. Ser informado com 

regularidade sobre o 

andamento do projeto, 

retorno financeiro, 

marcos, riscos, custos e 

cronograma 

Quadro 12 - Patrocinador de projetos como parte interessada segundo PMI (2013) 

Fonte: PMI (2013) 

 

 

Baseado no artigo de TOO e WEAVER (2014), compilou-se uma tabela com as principais 

contribuições de autores sobre o papel do patrocinador do projeto: 
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Publicação Principal contribuição 

BRINER, GEDDES e 

HASTINGS (1990) 

Surgimento do termo Project Sponsor. O autor definiu o 

patrocinador de projetos como chefe do gerente de projetos. 

TURNER (1993) Discutiu a função do papel do patrocinador de projetos. Defendeu 

que esse papel deveria ser desdobrado em dois: Project Owner – 

aquele que paga pelo trabalho e controla o fluxo do dinheiro; 

Project Champion – aquele que advoga em favor do projeto na 

organização. 

DINSMORE (1993), 

complementado 

posteriormente por 

CLELAND (1998) 

Aprofundou a discussão de TURNER (1993), dizendo que o 

patrocinador do projeto de forma geral deveria reunir esses dois 

papéis em si. Agregou que dele é esperado agir em nome da alta 

gestão da organização advogando em favor do projeto com o objetivo 

de garantir que este entregue os objetivos desejados pelo negócio. 

MORRIS (1994) Descreve o patrocinador do projeto como pessoa responsável por 

prover suporte político, recursos e financiamento para que o gerente 

de projetos consiga atingir os objetivos desejados pela gestão da 

organização. 

TURNER (1995) TURNER (1995) retoma o conceito de Project Champion como um 

usuário sênior, que apoia na construção do caso de negócio para 

aprovação do projeto em relação a outros na organização. 

Posteriormente à sua aprovação, o Project Champion utiliza sua 

influência em benefício do projeto. 

CURRY (1995) 

complementando TURNER 

(1995) 

Conceituou também que o Project Owner deveria ser exercido 

somente por uma pessoa e seu papel deveria ser formalizado perante 

a organização. Já o papel de Project Champion pode ser exercido de 

maneira informal por uma ou mais pessoas. 

Guia PMBOK (1996) Criou o conceito de " e definiu o patrocinador de projetos como um 

indivíduo ou grupo de pessoas de dentro da organização que devem 

prover recursos financeiros e não financeiros para o projeto. Não 

mencionando o papel Project Champion. 

KAY (1996) e STEVENS 

(1998) 

Foram os primeiros a apontar como fator crítico de sucesso do projeto 

o suporte do patrocinador de projetos. Afirmaram também que a 

seleção do patrocinador também é relevante.  

WRIGHT (1997) Define que o patrocínio de projetos é mais efetivo em projetos 

internos na organização, permitindo que o gerente de projetos e sua 

equipe atinjam os resultados esperados. 
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KERZNER (1998) Afirma que o patrocínio de projetos é uma das melhores maneiras de 

executivos proverem suporte para esse tipo de iniciativas, sejam elas 

internas ou externas. 

JANG e LEE (1998) Observam que definições claras e objetivas das metas por parte do 

patrocinador contribuem de forma positiva para o sucesso dos 

projetos 

MULLER e HOBBS (2002) Definem o patrocínio de projetos como ponto crítico para a ligação 

da estratégia da organização e a gestão de projetos. Demonstram que 

as capacidades do patrocinador do projeto em ambientes de alta 

complexidade impactam fortemente o desempenho do projeto. 

MULLER e TURNER 

(2007) 

A organização de projetos é temporária: o patrocinador ganha muita 

importância no alinhamento entre o objetivo do projeto e a 

estratégia da organização. 

BRYDE (2008) Agrega a teoria afirmando que o patrocinador do projeto deve 

definir os benefícios que serão gerados pelo projeto e monitorá-los 

após a sua execução. 

CRAWFORD  et Al. (2008) A responsabilidade do patrocinador de projetos é agir em nome da 

alta gestão e isso requer uma visão externa do projeto para prover 

suporte para este. Também é o responsável por estabelecer uma 

ponte entre a estrutura de governança e as áreas funcionais. 

MESKENDAHL (2010)  Contribui para a definição desse papel classificando o patrocinador 

de projetos e portfólios em interno e externo. O patrocinador 

externo normalmente está relacionado com um projeto de duas 

organizações onde geralmente uma é a cliente e a estrutura de 

execução (incluindo gerente de projetos e seu time) faz parte de 

outra organização. 

YOUNG e POON (2013)  Aponta como resultado de sua pesquisa que o engajamento do 

patrocinador executivo do projeto é o fator maior importante para o 

sucesso deste. 

PMI (2013) Atualiza a definição do PMI (2008), adicionando ao papel do 

patrocinador algumas características e funções citadas por BRYDE 

(2008), CRAWFORD  et Al. (2008), Meskendal (2010), entre 

outros. 

MACDOUGALL et Al. 

(2014) 

Afirma que as corporações que utilizam de forma correta o 

patrocínio de projetos têm melhores resultados na execução de seus 

projetos. 
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Quadro 13 - Recapitulação das principais contribuições sobre o papel do patrocinador de projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em resumo, a teoria sobre o papel de patrocinador de projetos ainda está em construção. 

Todavia, as publicações mais recentes têm se dedicado a entender como esse papel contribui 

para o sucesso dos projetos. Para este projeto de pesquisa adotou-se a definição utilizada pelo 

PMI (2013), a mesma utilizada pela lente teórica escolhida. Após esta revisão sobre os 

principais conceitos relacionados com o papel do patrocinador de projetos, é importante 

conceituar a teoria escolhida para avaliar este estudo de caso. 

 

2.4 Lente Teórica 

 

Baseado na revisão teórica sobre patrocínio de projetos e sucesso, buscou-se um framework que 

reunisse as definições mais recentes sobre como esse ator auxilia o projeto a ser entregue de 

forma satisfatória, atendendo às dimensões de sucesso definidas por PINTO (2004) e adotadas 

por KLOPPENBORG, MANOLIS e TESCH (2009). 

 

O artigo de KLOPPENBORG et Al. (2014) recapitula os comportamentos do executivo 

patrocinador de projetos que impactam o sucesso de projetos. Essa pesquisa priorizou os 

comportamentos dos patrocinadores encontrados em outras anteriores, como 

KLOPPENBORG, MANOLIS e TESCH (2009), KLOPPENBORG, MANOLIS e TESCH 

(2011) e KLOPPENBORG, MANOLIS e TESCH (2012) que identificaram os comportamentos 

que um patrocinador desempenha em relação aos seus projetos e os impactos destes nas diversas 

dimensões de sucesso para cada fase do projeto.  

 

Os quadros abaixo resumem os resultados das pesquisas anteriores. O tipo de impacto foi 

indicado através de uma seta verde apontando para cima, para impactos positivos e uma seta 

vermelha apontando para baixo para impactos negativos. 

 



40 

 

 

 
Quadro 14 - Comportamentos do patrocinador e seus impactos no sucesso do projeto para a fase de iniciação 

Fonte: Baseado em KLOPPENBORG et Al. (2014) 

 
 

 
Quadro 15 - Comportamentos do patrocinador e seus impactos no sucesso do projeto para a fase de planejamento 

Fonte: Baseado em KLOPPENBORG et Al. (2014) 

 

 
Quadro 16 - Comportamentos do patrocinador e seus impactos no sucesso do projeto para a fase de execução 

Fonte: Baseado em KLOPPENBORG et Al. (2014) 
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Quadro 17 - Comportamentos do patrocinador e seus impactos no sucesso do projeto para a fase de encerramento 

Fonte: Baseado em KLOPPENBORG et Al. (2014) 

 

 

O artigo interpreta de duas maneiras os comportamentos que geram impacto negativo para o 

sucesso do projeto. A primeira seria que quanto mais os patrocinadores despendem tempo 

nessas atividades, menos tempo terão para gastar em atividades que tragam um impacto positivo 

em uma das dimensões de sucesso. Um exemplo que pode ser mencionado é o caso do 

patrocinador se envolver no detalhe da gestão de mudanças de um entregável do projeto logo 

em seu início: faltará tempo para fazer outras atividades como estabelecimento de prioridades 

do projeto. A segunda seria que esse comportamento, apesar de não ser ruim, não deveria ser 

exercido pelo patrocinador ou não nessa fase do projeto. 

KLOPPENBORG et Al. (2014), baseados nas pesquisas anteriores, priorizaram os seguintes 

comportamentos do patrocinador de projetos. O quadro abaixo descreve os comportamentos 

classificados como mais relevantes após a pesquisa, a descrição de cada um e o seu nível de 

importância em cada fase do projeto. 

Fase do 

projeto 

Comportamentos 

do patrocinador 

Descrição Importância 

na fase 

Iniciação 1. Estabelecer 

prioridades para 

o projeto 

O patrocinador precisa responder a duas 

perguntas-chave para que haja a 

definição das prioridades do projeto: O 

que se deve fazer primeiro; Como 

liquidamos conflitos. Essas questões 

precisam ser respondidas não somente 

dentro do ambiente do projeto mas 

também no contexto da organização. Isso 

é importante, pois esclarece ao comitê 

gestor os benefícios do projeto. 

Primeiro lugar 
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4 Estabelecer 

critérios de 

desempenho 

para o projeto 

O patrocinador precisa esclarecer ao 

gerente de projetos quais são as suas 

expectativas de critérios de desempenho 

para o projeto. Parte desse trabalho é 

identificar esses critérios na declaração 

de abertura do projeto. 

Segundo lugar 

Planejamento 

 

5 Garantir 

planejamento  

O patrocinador do projeto precisa 

garantir que o planejamento seja feito de 

forma adequada. Baseado na liderança 

do patrocinador do projeto, o gerente de 

projetos irá definir as metas do projeto 

alinhando-as com as metas da 

organização e considerando as opções 

disponíveis antes de se comprometer 

com alguma abordagem específica. Os 

patrocinadores devem garantir que o 

gerente de projetos desenvolva um plano 

de comunicação do projeto, 

procedimentos de escalação, gestão de 

mudança e façam a revisão periódica 

dessas estruturas. 

Primeiro lugar 

6 Esclarecer os 

entregáveis 

Outro comportamento relevante para o 

patrocinador de projetos é esclarecer os 

entregáveis. Isso inclui a garantia de que 

os participantes do projeto entendam 

como o sucesso do projeto será julgado. 

E que o gerente de projetos descreva o 

escopo de forma clara para evitar 

confusão na definição do produto do 

projeto. 

Terceiro lugar 

7 Estabelecer 

relacionamento 

com as partes 

interessadas. 

O patrocinador de projetos precisa 

garantir que as partes interessadas sejam 

corretamente identificadas, entendidas, e 

que suas necessidades são priorizadas. 

Patrocinadores bem-sucedidos criam 

ambientes onde a comunicação acontece 

de forma efetiva entre o time do projeto e 

as principais partes interessadas. 

Segundo lugar 

Execução 

 

10. Manter 

relacionamento 

com as partes 

interessadas 

O patrocinador de projetos precisa 

manter e desenvolver o relacionamento 

já estabelecido com as partes 

interessadas no projeto. 

Segundo lugar 

11. Garantir a 

comunicação 

O patrocinador de projetos precisa apoiar 

o gerente de projetos, empoderando-o 

para que haja comunicação entre os 

times, o gerente e demais partes 

interessadas. 

Primeiro lugar 
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Encerramento 13.  O patrocinador 

de projetos se 

envolveu na 

realização de 

benefícios e 

capacidades do 

projeto 

O patrocinador de projetos precisa 

garantir que as premissas pelas quais o 

projeto foi iniciado ainda continuam 

válidas e que ainda sejam possíveis 

alcançar os benefícios planejados. Caso 

não sejam, deveria cancelar o projeto ou 

solicitar o seu cancelamento a quem 

pode fazê-lo. 

Primeiro lugar 

Quadro 18 - Comportamentos do patrocinador priorizados após análise do autor 

Fonte: Baseado em KLOPPENBORG et Al. (2014). 

 

Como principal contribuição, este estudo sugere que os comportamentos descritos na tabela 

acima devem ser priorizados pelo patrocinador de projetos em relação aos demais com o 

objetivo de contribuir para maior probabilidade de sucesso no projeto. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo serão descritos a abordagem metodológica adotada pelo projeto suas definições 

operacionais, estratégia para coleta de dados, análise dos dados, validade e confiabilidade das 

informações e limitações deste estudo. 

 

3.1 Abordagem metodológica 

 

Quanto à abordagem metodológica, a pesquisa será qualitativa. Nesse sentido, a pesquisa 

buscou identificar como o executivo patrocinador de projetos pode influenciar o sucesso dos 

projetos utilizando como referência os comportamentos do patrocinador apontados na pesquisa 

de KLOPPENBORG et Al. (2014). 

Estatística descritiva foi utilizada como ferramenta complementar às análises qualitativas, 

todavia como a amostra encontrada foi muito pequena, optou-se por utilizar estas avaliações 

para enriquecer a análise de conteúdo que será utilizada. Assim, a pesquisa utilizou algumas 

ferramentas quantitativas para determinar a presença dos comportamentos do patrocinador nos 

projetos avaliados dentro da organização estudada e utilizará a análise qualitativa para validar 

esta análise de estatística descritiva e para entender como cada comportamento pode contribuir 

para o sucesso segundo o conjunto de critérios adotados por KLOPPENBORG et Al. (2014). 

YIN (2001) sugere a adoção da estratégia de investigação de estudo de caso quando a pergunta 

de pesquisa do tipo "como" é utilizada sobre um conjunto contemporâneo de acontecimentos 

sobre o qual o pesquisador não tem controle. GIL (2009) afirma que uma das características do 

estudo de caso é explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações 

complexas que não permitam o uso de levantamentos e experimentos. É um método adequado 

para pesquisas exploratórias e também permite a combinação de uma série de métodos de 

levantamento de dados de acordo com EISENHARDT (1989). 

Para CHIZZOTTI  (2006), o estudo de caso é um meio de organizar os dados, preservando no 

objeto estudado o seu caráter unitário. Considera a unidade como um todo, incluindo o seu 

desenvolvimento (pessoa, família, conjunto de relações ou processos etc.). Vale, no entanto, 

lembrar que a totalidade de qualquer objeto é uma construção mental, pois concretamente não 

há limites, se não forem relacionados com o objeto de estudo da pesquisa no contexto em que 
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foi investigada. Portanto, por meio do estudo do caso o que se pretendeu foi investigar, como 

uma unidade, as características importantes para o objeto de estudo da pesquisa. 

STAKE (2005) define três tipos de estudo de caso:  

 

1. Intrínseco: O pesquisador busca conhecer em profundidade, sem preocupação com 

desenvolvimento de teoria, o próprio objeto da pesquisa.  

2. Instrumental: O pesquisador busca conhecer em profundidade o objeto da pesquisa com 

o objetivo de auxiliar no desenvolvimento de conhecimento ou redefinição de 

determinado problema. Não há um interesse específico no caso, mas reconhece-se que 

há utilidade para se alcançar o objetivo descrito. 

3. Coletivo: É utilizado para estudar características de uma população. Os casos são 

selecionados porque se entende que através deles é possível aprimorar o conhecimento 

sobre o universo na qual está inserido.  

 

Segundo a classificação de  YIN (2015), os estudos de caso podem ser únicos ou coletivos. GIL 

(2009) afirma que estudos de caso únicos são justificados quando há interesse específico em 

uma determinado objeto ou por representar um caso especial, extremo, seja por seus aspectos 

positivos ou negativos. YIN (2015) afirma que existem até cinco justificativas para estudos de 

caso únicos:  

 

1 Caso crítico: quando a seleção de caso é importante para sua teoria ou proposições.  

2 Caso extremo ou peculiar: quando  ele se desvia das normas teóricas ou mesmo de 

ocorrências diárias. O texto exemplifica que em pesquisas na área de psicologia clínica, 

estudam-se casos extremos para que as descobertas possam gerar insights para casos 

normais. 

3 Caso comum: quando o objetivo é obter lições de processos sociais advindos de análise de 

situações cotidianas relacionadas a algum interesse teórico. 

4 Caso revelador: o texto define este tipo de caso àqueles que permitem analisar um 

fenômeno previamente inacessível à investigação social. 
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5 Caso longitudinal: o estudo de um mesmo caso em dois ou mais pontos diferentes no 

tempo.  

O caso escolhido tem características comuns a casos críticos, extremos e reveladores. A lente 

teórica e suas proposições possuem aderência ao caso de estudo selecionado, permitindo uma 

comparação entre eles. 

As unidades de análise do caso, foram escolhidas com objetivo de representar casos extremos. 

Esta se deu para que fosse possível avaliar como o objeto de estudo, comportamentos do 

patrocinador de projetos, influenciam o sucesso das unidades de análise do caso estabelecendo 

uma análise pareada entre eles. 

YIN (2015) também afirma que um projeto de pesquisa de estudo de caso é composto pelos 

seguintes componentes: as questões do estudo de caso, as proposições, unidades de análise, 

lógica que unem dados às proposições e critérios para interpretação das constatações. Dentro 

deste capítulo serão exploradas as proposições que serão utilizadas para avaliar o caso, lógica 

que unem dados às proposições e critérios para interpretação das constatações. A descrição das 

unidades de análises será feita no próximo capítulo deste estudo. 

3.2 Definições operacionais 

Esta pesquisa será operacionalizada apoiando-se em conceitos descritos na revisão teórica. 

Decidiu-se listar os principais conceitos e as proposições utilizadas para análise de conteúdo 

que será executada no trabalho. 

 

3.2.1 Conceitos utilizados 

 

Projeto: “Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado único. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início e um término 

definidos. O término é alcançado quando os objetivos do projeto são atingidos ou quando o 

projeto é encerrado porque os seus objetivos não serão ou não podem ser alcançados, ou 

quando a necessidade do projeto deixar de existir”, segundo o PMI (2013). 

 

Patrocinador de Projetos: “Patrocinador é uma pessoa ou grupo que fornece recursos e 

suporte para o projeto e é responsável pelo seu sucesso do mesmo”, segundo o PMI (2013). 
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Sucesso em gestão de Projetos: Conjunto de critérios agrupados em três dimensões que 

definem se um empreendimento atingiu seu resultado ou não conforme o modelo de 

KLOPPENBORG, MANOLIS e TESCH (2009) baseado em PINTO (2004) e em SHENHAR 

e DVIR (2007). 

 

Comportamentos do Patrocinador de Projetos: Conjunto de comportamentos que o 

patrocinador de projetos tem em relação aos seus projetos de acordo com KLOPPENBORG, 

MANOLIS e TESCH (2009), KLOPPENBORG, MANOLIS e TESCH (2011), e 

KLOPPENBORG, MANOLIS e TESCH (2012). 

 

3.2.2 Proposições 

A figura abaixo aponta para o estabelecimento de relações entre comportamentos do 

patrocinador de projetos e seus impactos segundo a lente teórica. Esta figura resume o resultado 

da lente teórica adotada, a qual foi base para formulação de proposições que suportam este 

trabalho, demonstrando as variáveis dependentes e independentes consideradas. 

 

 
Esquema 2 - Comportamentos do patrocinador com impactos nas dimensões de sucesso 

Fonte: Traduzido pelo autor baseado em KLOPPENBORG et Al. (2014) 

 

Para apoiar o processo de análise das informações coletadas para esta pesquisa, gerou-se uma 

lista de proposições que serão avaliadas no caso, na figura acima. Estas proposições indicam 
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os comportamentos do patrocinador que possuem maior impacto em uma das dimensões de 

sucesso do projeto, segundo a lente teórica. 

 

Código Fase do Projeto Proposição 

P1 Iniciação Estabelecer prioridades no projeto impacta positivamente o 

futuro da firma. 

P2 Iniciação Estabelecer critérios de performance do projeto impacta 

positivamente o sucesso do cliente. 

P3 Planejamento Garantir o planejamento do projeto impacta positivamente no 

cumprimento de acordos. 

P4 Planejamento Garantir o planejamento do projeto impacta positivamente no 

sucesso do cliente. 

P5 Planejamento Esclarecer os entregáveis do projeto impacta negativamente no 

futuro da firma. 

P6 Planejamento Esclarecer os entregáveis do projeto impacta negativamente no 

sucesso do cliente.  

P7 Planejamento Estabelecer relacionamento com partes interessadas impacta 

positivamente o sucesso do cliente.  

P8 Execução Manter relacionamento com partes interessadas impacta 

positivamente o cumprimento de acordos 

P9 Execução Manter relacionamento com partes interessadas impacta 

positivamente o futuro da firma 

P10 Execução Garantir a comunicação impacta positivamente o sucesso do 

cliente. 

P11 Encerramento Patrocinador envolvido na realização de benefícios e capacidades 

do projeto impacta positivamente o futuro da firma 

Quadro 19 - Lista de proposições geradas com base na lente teórica 

Fonte: Elaborado pelo Autor em baseado KLOPPENBORG et Al (2014) 

 

Nas seções a seguir, descreve-se como serão executados os processos de coleta de dados e 

posterior cruzamento entre o resultado das entrevistas e as proposições escolhidas para análise 

do trabalho. 

 

3.3 Coletas de dados 

 

YIN (2015) destaca seis principais fontes de coleta de dados para estudos de caso: 

documentação, registros em arquivos, entrevistas, observações diretas, observação participante 

e artefatos físicos. Existem quatro princípios, segundo o texto, que reforçam a confiabilidade 
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de um estudo de caso: uso de múltiplas fontes de evidência, criação de base de dados do estudo 

de caso, a manutenção de encadeamento das evidências e cuidado no uso de dados de fontes 

eletrônicas. 

 

Observando estas recomendações, optou-se pela utilização de pelo menos três fontes de coleta 

de dados para este trabalho, com o objetivo de aumentar a confiabilidade na coleta de dados, 

estas são: documentação, registro em arquivos e por último entrevistas. 

 

A coleta de dados foi divida em duas seções, cada uma endereçando os primeiros dois objetivos 

secundários deste projeto: 

 

1. Avaliação do sucesso das unidades de análise: Seu objetivo é identificar o sucesso de 

cada um dos projetos segundo as dimensões de sucesso descrita pela lente teórica 

através da coleta de dados secundários. Utilizou-se o cruzamento entre dados primários 

e secundários para tentar obter validação do resultado. 

 

2. Avaliação do comportamento do patrocinador de projetos e sua presença para cada 

projeto: Seu objetivo é identificar, segundo a percepção dos entrevistados, se os 

comportamentos priorizados por KLOPPENBORG et Al. (2014) estavam presentes nos 

projetos. Utilizou-se para isso coleta de dados primários. 

 

3.3.1 Coleta de dados primários 

Os procedimentos de coleta de dados primários basearam-se na seguinte definição: “Dados 

primários são aqueles que ainda não foram antes coletados. Eles são pesquisados com o 

objetivo de atender às necessidades específicas da pesquisa em andamento.” (MATTAR, 

2005, p. 159). 

 

Entende-se que o uso de entrevistas, é a ferramenta mais apropriada para coletar a percepção 

do impacto do comportamento do patrocinador sobre as diversas dimensões de sucesso dos 

projetos, onde o pesquisador não possui controle sobre os eventos. YIN (2015) reforça que elas 

são muito importantes para a condução de estudo de casos, pois permitem capturar 

insights”sobre assuntos humanos ou ações comportamentais. Contudo, cabe lembrar que este 

tipo de técnica de coleta de dados possui problemas como: possíveis parcialidades, má 
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lembrança ou até mesmo articulação inexata. A validação destes dados será discutida em seção 

posterior. 

 

As perguntas serão feitas aos participantes desta pesquisa foram divididas em duas partes: 

 

1- O entrevistado irá responder sobre sua percepção de sucesso de cada projeto, segundo 

as dimensões apresentadas. Foram apresentadas questões diretas permitindo somente 

três opções de resposta: SIM; NÃO; NÃO SEI. Estas respostas serão utilizadas para 

atender o primeiro objetivo desta pesquisa. 

 

2- Na segunda parte da entrevista, serão apresentadas oito afirmações de comportamento 

do patrocinador para que o entrevistado responda, utilizando escala likert de cinco 

pontos, com o objetivo de avaliar o quanto ele está de acordo com ela. Para cada uma 

das afirmações, há uma questão semi-aberta, permitindo que o participante da pesquisa 

justifique sua resposta e dê indícios de como aquela ação do patrocinador influenciou 

uma ou mais dimensões do sucesso do projeto.  

 

Estes dois questionários serão aplicados duas vezes, a primeira vez para o projeto A e a segunda 

vez para o projeto B. Será conduzida uma entrevista piloto para validar se as questões estão 

suficientemente claras para os participantes. 

 

O processo de coleta de entrevistas foi conduzido seguindo as recomendações de YIN (2015) 

que sugere ao pesquisador ser um bom “ouvinte”, não ficando preso às suas próprias ideologias, 

permanecer adaptável capturando novas situações como oportunidades, ter noção clara do 

assunto estudado e buscar ser imparcial.  

 

O pesquisador gravou as entrevistas com objetivo de decodificá-las para posterior análise. 

Foram observados os aspectos éticos referentes a privacidade e confidencialidade dos 

entrevistados e da organização. Houve no processo de codificação remoção de nomes para 

evitar exposição de terceiros e solicitação formal de aprovação do uso da entrevista 

decodificada por e-mail para os participantes.  

As entrevistas foram conduzidas pessoalmente pelo pesquisador que irá, no início da entrevista, 

esclareceu o objeto do estudo e a definição básica das três dimensões de sucesso de um projeto, 

com objetivo de permitir um nivelamento de conhecimento de conceito entre os entrevistados. 
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Seguem abaixo as definições que foram apresentadas para os participantes sobre os tipos de 

critérios de sucesso em gestão de projetos. Trata-se de uma lista não exaustiva e os 

entrevistados também foram informados disso. 

 

Dimensão de Sucesso Significado 

Cumprimento de Acordos está relacionado à aderência ao orçamento, prazo e 

especificações do produto do projeto. 

Sucesso do Cliente está relacionado ao grau de satisfação do cliente e 

atendimento às suas necessidades. 

Futuro da Firma está relacionado ao aumento de produção, sucesso comercial, 

criação de novos produtos ou novos mercados e 

desenvolvimento de novas tecnologias. 

Quadro 20 - Significado das dimensões do Sucesso 

Fonte: Elaborado pelo Autor em baseado KLOPPENBORG, MANOLIS e TESCH (2009) 
 

 

3.3.2 Coleta de dados secundários 

 

A coleta de dados secundários foi feita através de análise de documentos e registros em 

arquivos disponíveis publicamente. YIN (2015) afirma que o uso de documentos é importante 

como forma de validar e aumentar a confiabilidade de evidências extraídas de outras fontes. 

Os registros em arquivos utilizados nesta pesquisa são relativos às informações financeiras da 

organização para validação de dados encontrados na análise de documentos. 

A coleta de dados secundários foi feita com o objetivo de avaliar o resultado em cada dimensão 

de sucesso para os projetos avaliados. 

 

3.3.3 Seleção dos entrevistados 

 

BAUER e GASQUEL (2015) afirma que em pesquisas qualitativas usa-se com frequência o 

termo “seleção” ao invés de “amostragem” para o grupo de pessoas que serão entrevistadas. 

Isso se dá, porque o termo amostragem carrega uma conotação de pesquisa de opinião, onde a 

seleção é feita a partir de uma amostra estatística de uma população, permitindo a generalização 

dos dados dentro de limites específicos de confiabilidade. Afirma também que a pesquisa 

qualitativa não busca contar ou listar um espectro de opiniões, mas explorar, em profundidade, 

as opiniões encontradas. Todavia, como foi feita a quantificação dos dados, entende-se que o 

mais adequado, era possuir uma amostra aleatória e não uma seleção, sendo esta uma limitação 
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deste estudo. Para esta organização, dividimos as partes interessadas em diversas categorias, 

onde podemos destacar algumas delas como: time do projeto, time de gestão de projetos, outras 

empresas da cadeia de suprimentos, comunidades, governo, colaboradores da empresa entre 

outros. 

O esquema abaixo demonstra as principais partes interessadas: 

 

 
Esquema 3 - Principais partes interessadas pelos projetos desta organização 

Fonte: Elaborador pelo autor 

 

Contudo, esta pesquisa busca identificar como o patrocinador de projetos influenciou o sucesso 

do mesmo. O patrocinador de projetos nesta organização faz parte do time de gestão de projetos 

que é organizado da seguinte forma: 

 

 

Esquema 4 - Hierarquia da estrutura de governança de projetos 

Fonte: Elaborador pelo autor 
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Portanto, é importante selecionar pessoas que tenham observado o relacionamento entre 

patrocinador de projetos e o projeto. Dentre as diversas partes interessadas as que tiveram 

acesso a documentos internos da empresa sobre o andamento do projeto são: colaboradores da 

empresa, time de gestão de projetos, time do projeto. Os clientes deste dois projetos foram 

considerados como um subconjunto do grupo colaboradores da empresa. Mais especificamente 

falando, a área cliente destes projetos cuida da operação das plantas industriais que são 

construídas por esta divisão. 

 

Infelizmente não foi possível contar com participantes integrantes do time de gestão de projetos 

para esta pesquisa, tampouco o subgrupo clientes, por indisponibilidade de acesso à estas 

pessoas. Sendo assim, selecionou-se oito partes interessadas que pertenceram ao time de 

colaboradores da empresa e/ou time dos projetos selecionados. Um ponto importante é que 

todos os participantes atuaram nos dois projetos, permitindo uma comparação pareada entre os 

comportamentos do patrocinador para cada projeto. 

 

Convencionou-se, para critério desta pesquisa, que o time de projetos são as pessoas que 

trabalharam totalmente dedicadas a pelo menos um dos projetos. Os colaboradores da empresa 

que foram escolhidos, são aqueles que possuíam na época algum tipo de interface ou 

relacionamento com o projeto. Em alguns casos, os respondentes faziam parte de um 

determinado grupo para o primeiro projeto e de outro grupo para o segundo. Não pretende-se 

fazer distinção destas categorias na pesquisa, por restrição de tempo para analisar esta divisão 

com uma variável adicional e pelo pequeno tamanho da amostra. Todavia esta informação pode 

ser utilizada para interpretar algum tipo de viés que surgisse no resultado das entrevistas. Os 

critérios de seleção de participantes da pesquisa foram interesse, disponibilidade de 

participação na mesma e algum nível de participação nos dois projetos. 

 

3.4 Análise dos Dados 

 

A análise dos dados foi dividida em duas etapas, seguindo a mesma divisão dos questionários. 

A primeira fase avaliou se os projetos escolhidos realmente representam casos extremos, ou 

seja, que se confirmem que existe um projeto com uma avaliação positiva sobre suas dimensões 

de sucesso e outro que não apresentou o mesmo resultado favorável. Na segunda fase, os 

comportamentos do patrocinador serão objetos de análise. 
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Os projetos escolhidos foram definidos como unidades integradas de análise, seguindo a 

estrutura descrita por YIN (2015). Busca-se através da comparação da análise da relação entre 

comportamentos do patrocinador de projetos e o resultado do projeto, inferir se houve ou não 

para o caso estudo, comparativamente a presença de cada comportamento e o seu impacto sobre 

os projetos. 

 

Para avaliação do resultado dos projetos, segundo suas dimensões de sucesso, foi feita uma 

comparação entre a expectativa de resultado de cada projeto e seu resultado efetivo, utilizando 

como base informações públicas referentes a estes projetos. Com o objetivo de validar estas 

informações, incluiu-se na pesquisa questões sobre o sucesso do projeto para cada dimensão, 

permitindo assim avaliar se o respondente tem a mesma visão sobre o que foi encontrado em 

fontes secundárias. Foram descartadas desta validação respostas neutras do primeiro 

questionário, utilizando somente os resultado binário para este caso e também respostas que 

não estejam de acordo com os dados reais, quando estes estiverem disponíveis. 

 

Com a consolidação deste resultado, foram analisados os dados referentes a segunda parte dos 

questionários. Como explicado no item dados primários, foi utilizada neste projeto, uma 

afirmação com avaliação de concordância utilizando escala likert associada a uma questão 

semi-aberta. Segue o processo de avaliação de cada afirmação segundo as técnicas empregadas: 
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Esquema 5 - Processo de análise de dados para obtenção do resultado da pesquisa 

Fonte: Elaborador pelo autor 

 

Buscou-se que as análises quantitativas apontassem a presença de determinado comportamento 

do patrocinador para cada projeto, sendo este resultado confirmado através de uma análise de 

conteúdo preliminar. Associada à presença ou ausência deste comportamento, a análise de 

conteúdo mais profunda buscou encontrar conectores verbais e predicados que estivessem 

relacionados às dimensões de sucesso do projeto. Através deste processo, buscou-se encontrar 

nesta pesquisa, as proposições descritas nas lente teórica. Este processo foi aplicado para todas 

as perguntas da segunda parte do questionário para os dois projetos.  

 

3.4.1 Análise qualitativa dos dados 

A pesquisa foi analisada qualitativamente, através do método de análise de conteúdo. De acordo 

com BARDIN (2010, p. 38), “a análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de 

análises das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens”. BARDIN (2010) afirma que essa descrição deve ser ultrapassada, 

ou seja, deve-se ir além dos conteúdos. O importante é captar a mensagem que esses conteúdos 

estão transmitindo, o que se pode aprender com essas mensagens e onde elas serão relevantes 

para pesquisa. 
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O processo de análise qualitativa, segundo BARDIN (2010), pressupõe diferentes fases da 

análise de conteúdo, que são a pré-análise a exploração do material e o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação. A autora indica que na fase de pré-análise utiliza-se 

uma leitura flutuante que permita identificar os dados pertinentes. Efetivamente, a leitura 

flutuante é uma atividade indicada nesta fase com o intuito de conhecer o discurso explícito na 

pesquisa e criar as primeiras impressões. 

Após esta primeira leitura efetua-se uma leitura mais precisa em função das proposições 

emergentes, da projeção e teorias adaptativas do material e da aplicação das técnicas usadas em 

materiais análogos. Na fase de exploração do material procede-se a operações de codificação, 

decomposição ou enumeração. A codificação é o processo pelo qual os dados em bruto são 

transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem uma descrição 

exata das características pertinentes do conteúdo (BARDIN, 2010, p. 129). 

A organização da codificação permite três escolhas: o recorte - a escolha das unidades de 

codificação, a enumeração - a escolha das regras de contagem, e a classificação e a agregação 

- a escolha das categorias. 

No presente estudo foram identificados temas e categorias gerais com uma abordagem 

essencialmente indutiva onde as categorias e os temas substantivos emergiram dos dados 

coletados e foram utilizados também uma abordagem dedutiva relativamente a temas e 

categorias que tinham sido definidas à priori, a saber: Gestão de projetos; Fatores críticos de 

sucesso; Sucesso em gestão de projetos; Comportamentos do patrocinador de projetos.  

3.4.2 Análise quantitativa dos dados 

 

Como descrito, foram utilizados métodos de análise de quantitativa para avaliar a presença de 

determinado comportamento do patrocinador para cada projeto escolhido. O objetivo desta 

análise foi entender se na média houve uma maior presença de um comportamento do 

patrocinador de projetos no projeto A comparado ao projeto B. 
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3.5 Validade dos dados e confiabilidade 

YIN (2015) indica que o uso de diversas fontes permite a validação dos dados através do 

cruzamento das diversas fontes de coleta de dados. Contudo, também levanta a formulação de 

inferências equivocadas, com um dos seus principais problemas. A pesquisa endereçou este 

ponto mantendo foco nas proposições escolhidas através da lente teórica, que por sua vez, se 

baseia em pesquisas anteriores já consolidadas.  

Outro fator importante será o cruzamento de dados secundários sobre as dimensões de sucesso 

dos projetos escolhidos com a percepção dos participantes. 

 

3.6 Limitações do estudo 

 

Entende-se que este estudo possui uma série de limitações metodológicas que devem ser 

levadas em consideração na formulação de sua conclusão. O pesquisador não possui qualquer 

controle sobre os comportamentos dos atores e conjunto de eventos contemporâneos 

explorados, sendo que este projeto terá as mesmas limitações dos demais estudos de caso 

intrínsecos.  

 

Não obstante, este projeto possui duas unidades de análise escolhidas arbitrariamente e 

validadas durante a pesquisa. Entende-se que a inclusão de mais unidades de análise poderia 

afetar o resultado da mesma, deixando a pesquisa mais assertiva. Por fim, a escassez de tempo 

para execução da pesquisa e o número restrito de respondentes poderá gerar um viés na mesma. 

O pequeno tamanho da amostra tende a dificultar a adoção de técnicas estatísticas mais 

apuradas que permitam uma generalização mais exata, apesar disso tentou-se contornar este 

problema adotando mais de uma técnica para avaliar a presença dos comportamentos. 

Descartou-se a adoção de metodologias de análise de conteúdo mais complexas também pelo 

tempo necessário para aplicá-las. 

 

Haverá na conclusão, a sugestão de aplicação de técnicas de análise de conteúdo mais 

sofisticadas para obter respostas sobre as quais este trabalho não irá endereçar. Considerando 

estas limitações, faz-se importante a descrição do caso e de suas unidades de análises que será 

feita no próximo capítulo. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

Como descrito na metodologia, optou-se pela aplicação da lente teórica em um caso específico. 

Ela foi escolhida por endereçar exatamente a pergunta de pesquisa do projeto, ou seja, se para 

o caso estudado, explorar como o patrocinador de projetos pode contribuir com o sucesso dos 

projetos escolhidos para análise. Neste capítulo serão descritos o caso, suas unidades de 

integradas de análise, que são os projetos selecionados e explorado o contexto da organização 

para posterior menção do mesmo na discussão dos resultados encontrados. 

 

 

4.1 Objeto de estudo 

 

O objeto de estudo do caso é a relação entre comportamentos do patrocinador de projetos em 

uma organização industrial que opera no Brasil em um mercado de commodities e o sucesso 

dos projetos escolhidos para análise. Esta organização atua em diversos países  no hemisfério 

norte e sul e possui mais de dez mil colaboradores espalhados por todas suas unidades. Opera 

de forma descentralizada, dando autonomia operacional para suas controladas e subsidiárias 

com o objetivo de gerar maior dinamismo nas suas operações locais.  

Por opção da empresa, decidiu-se não identificá-la, bem como os demais participantes da 

pesquisa. 

Seguem algumas informações que justificam a escolha desse objeto para formulação neste 

estudo de caso: 

 

1. Possui ações sendo negociadas no mercado de capitais. 

2. A empresa está entre as trinta maiores contribuidoras de ICMS nos estados onde opera; 

3. Contribui de forma substancial para o PIB das regiões onde possui operações; 

4. É um dos maiores consumidores de energia e combustível nos estados onde possui 

operações; 

5. A operação brasileira já representou mais de 50% das receitas globais; 

6. A operação brasileira recebeu durante alguns anos mais de 50% do investimento de 

capital anual dessa organização. 

7. Possui quase quatro mil funcionários em suas operações no Brasil. 

8. Possui uma cadeia de mais de vinte mil fornecedores homologados no país. 
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9. Possui uma divisão para execução de projetos de construção de plantas industriais que 

atuavam tanto no país como no exterior. 

10. A organização possuía uma forte cultura de gestão de projetos com estruturas definidas 

de governança de projetos, o que incluía o papel formal de patrocínio de projetos. 

 

Por último, essa organização executou nos últimos quinze anos grandes projetos de plantas 

industriais, com orçamentos superiores a cem milhões de dólares americanos, sendo que alguns 

foram considerados bem-sucedidos e outros considerados fracassados pelo mercado. Este 

trabalho elegeu dois desses projetos para fazer uma comparação entre eles e entender como o 

patrocinador de projetos pode ter contribuído para o resultado de cada um. Cada um dos 

projetos será descrito no capítulo Estudo de Caso. 

 

4.2 Unidades integradas de análise 

 

YIN (2015) define que um projeto de estudo de caso único pode possuir um conjunto de 

unidades integradas de análise. Para que continuem constituindo um único estudo de caso é 

necessário que o foco da análise não seja esta unidade, mas o conjunto onde todas elas estão 

contidas. Considerou-se que cada projeto escolhido é uma unidade integrada de análise que 

permitirá avaliar o caso como um todo. 

 

Os projetos foram escolhidos utilizando o critério de conveniência e disponibilidade de 

informações. Com objetivo de não permitir a identificação da empresa através dos nomes dos 

projetos, seus nomes serão substituídos por PROJETO A e por PROJETO B, a partir deste 

momento.  

 

É de relevância para este projeto de pesquisa citar que decidiu-se por estes dois projetos com 

o objetivo de fazer uma comparação entre um projeto que aparentemente foi considerado um 

sucesso pela organização e um outro que não obteve resultados tão favoráveis como o primeiro. 

Portanto, na primeira parte da pesquisa, buscar-se-á identificar, utilizando a lente teórica, o 

resultado do projeto em cada uma das possíveis dimensões de sucesso. E a partir de então, com 

o resultado das entrevistas será feita a avaliação dos comportamentos do patrocinador e se, de 

acordo com a visão das partes interessadas selecionadas, houve impacto no sucesso do projeto. 
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4.2.1 Projeto A 

 

O projeto A foi concebido por uma outra empresa e vendido a esta organização no ano de 2003. 

No ano seguinte a mesma organização decidiu proceder com a execução do projeto A e para 

isso fez a emissão de dívida no volume aproximado de 90 milhões de dólares para financiá-lo. 

Este projeto possuía, segundo dados de mercado, um impacto estratégico muito grande para a 

organização, pois somente com a sua conclusão a empresa iria alcançar o volume de produção 

que havia prometido ao mercado. Um dos fatores que contribuiu para a escolha deste projeto é 

o fato dele aparentemente ser considerado um caso de sucesso desta organização. Isto será 

validado através do cruzamento entre dados primários e secundários que serão coletados. 

 

4.2.2 Projeto B 

 

O projeto B foi também foi concebido por uma outra empresa. A organização estudada adquiriu 

o direito de atuar neste projeto em 2004. No ano seguinte a mesma organização investiu em 

pesquisas e decidiu somente em 2009 proceder com a execução do projeto B. Este projeto fazia 

parte da estratégia corporativa concebida pela empresa com o objetivo estratégico de 

consolidar-se como um dos grandes players mundiais em seu mercado de atuação. Um dos 

fatores que contribuiu para a escolha deste projeto é o fato dele aparentemente ser considerado 

um caso de fracasso desta organização. Isto também será avaliado através da lente teórica 

escolhida. Isto será validado através do cruzamento entre dados primários e secundários que 

serão coletados. 
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5 RESULTADOS OBTIDOS 

 

Neste capítulo serão descritos os resultados das pesquisas primárias e secundárias, com o 

resumo dos principais itens encontrados para serem discutidos. 

 

5.1 Sucesso dos projetos do caso 

 

Conforme descrito no capítulo de metodologia, o sucesso das unidades integradas de análise 

deste caso serão analisadas utilizando dados secundários. Contudo, é importante deixar claros, 

os critérios utilizados para esta avaliação e a estratégia de extração destas informações. 

Algumas delas por contar com um nível maior de subjetividade serão cruzadas com o resultado 

da pesquisa onde os participantes indicarão se entendem se cada projeto atingiu resultado 

satisfatório em cada uma das dimensões de projeto. Segue abaixo o quadro que demonstra a 

estratégia de captura dos dados secundários. 

 

Estratégia para busca de informações sobre sucesso 

Dimensões de 

Sucesso 

Critérios de Sucesso  Informações avaliadas 

Cumprimento 

de Acordos 

Custo Cumprimento do orçamento do projeto. Utilizou-se como 

referência o relatório anual da empresa no início da execução 

do projeto e a versão do relatório anual publicada no ano de 

finalização do projeto. 

Prazo Cumprimento do prazo do projeto. Utilizou-se como 

referência o relatório anual da empresa no início da execução 

do projeto e a versão do relatório anual publicada no ano de 

finalização do projeto. 

Aderência às 

especificações 

Utilizando como base os relatórios anuais da empresa, 

buscou-se indícios que apontem para  diferenças entre o 

projeto inicial e o projeto entregue ao final do projeto. 

Mudanças de prazo ou de custo podem indicar este tipo de 

problema, entre outros comentários diretos nos relatórios 

divulgados. O questionário aplicado nos participantes da 

pesquisa será utilizado para validar as informações extraídas 

deste material. 

Sucesso do 

Cliente 

Satisfação do Cliente Utilizando como base os relatórios anuais da empresa, 

buscou-se indícios que apontem para  satisfação do time de 

operações da empresa. Explicações de problemas na 

operação nos dois primeiros anos podem indicar que não 

ficaram satisfeitos com o projeto entregue. O questionário 

aplicado nos participantes da pesquisa será utilizado para 

validar as informações extraídas deste material. 
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Atendimento às 

necessidades do 

Cliente 

Utilizando como base os relatórios anuais da empresa, 

buscou-se indícios que apontem para  o atendimento da 

necessidade do time de operações da empresa. A ausência de 

alterações significativas no projeto nos primeiros dois anos 

de operação podem indicar que o projeto entregue atendeu 

os requisitos do cliente. O questionário aplicado nos 

participantes da pesquisa será utilizado para validar as 

informações extraídas deste material. 

Futuro da 

Firma 

Nível de Produção em 

substituição à 

"Market Share" 

Atingimento e/ou superação dos volumes de produção 

prometidos no projeto apontam que a organização atingiu 

este objetivo. Esta informação será extraída do relatório 

anual da empresa. 

Desenvolvimento de 

novos produtos 

A adição de um novo tipo de produto ao portfólio atual da 

empresa também foi levada em consideração e esta 

informação extraída do relatório anual da empresa no ano da 

conclusão do projeto. 

Desenvolvimento de 

novos mercados 

O posicionamento da empresa em outro mercado, ou mesmo 

integração vertical na sua cadeia foram considerados como 

um outro critério de sucesso e esta informação também foi 

extraída do relatório anual da empresa no ano da conclusão 

do projeto. 

Desenvolvimento de 

novas capacidades 

O desenvolvimento de novas tecnologias e/ou capacidades 

como um novo processo de produção, foram considerados 

como um critério e esta informação também foi extraída do 

relatório anual da empresa no ano da conclusão do projeto. 

Sucesso Comercial Reportagens na época da conclusão do projeto, indicações 

que o valor da ação da empresa subiu devido à sua conclusão, 

ou comentários sobre a relevância do produto do projeto 

dentro do portfólio da empresa foram considerados como 

outro critério de sucesso. 

Quadro 21 - Estratégia para busca de informações sobre sucesso 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

5.1.1 Projeto A 

Conforme seção anterior, foram reunidas as informações referentes ao Projeto B. Todas as 

informações possuem referências e foram tabuladas para que seja possível sua discussão no 

próximo capítulo. 

 

As respostas dos entrevistados sobre se o projeto A atingiu o sucesso nas três dimensões 

avaliadas: 

 

Projeto A Entrevistados Total 

Dimensões de Sucesso E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Sim  Não  NS 

Cumprimento de Acordos S S S S S S S S 8 0 0 

Sucesso do Cliente S S S S S S S S 8 0 0 

Futuro da Firma S S S S S S S S 8 0 0 

Quadro 22 - Resultado do Levantamento do questionário sobre sucesso dos projetos – Projeto A 
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Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Abaixo estão listados os resultados das pesquisas feitas em fontes secundárias sobre o sucesso 

do projeto quando disponíveis e utilização da resposta dos entrevistados para quando esta 

informação não estava disponível em fontes secundárias: 

 

Resultado do Levantamento de Dados Secundários - Dimensão Cumprimento de Acordos 

Critérios de 

Sucesso  

Expectativa Realizado Cumpriu a 

expectativa ? 

Custo 178.000.000 USD, segundo 

Relatório (2004) 

Entregue dentro do 

orçamento, segundo Relatorio 

(2007) 
SIM 

Prazo Entrega do Projeto no início 

de 2007, segundo Relatório 

(2004) 

Entrega do Projeto no final de 

2006, segundo Relatório 

(2006) 
SIM 

Aderência às 

especificações 

16.000.000 toneladas de 

capacidade de processamento 

por ano, segundo Relatório 

(2004) 

16.000.000 toneladas de 

capacidade de processamento 

por ano, segundo Relatório 

(2006) 

SIM 

Quadro 23 - Resultado do Levantamento de Dados Secundários – Dimensão Cumprimento de Acordos 

– Projeto A 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Resultado do Levantamento de Dados Secundários - Dimensão Sucesso do Cliente 

Critérios de 

Sucesso  

Expectativa Realizado Cumpriu a 

expectativa ? 

Satisfação do 

Cliente 

  Resultado das entrevistas 

apontou que foi atingida a 

satisfação do cliente. 

SIM  

Atendimento 

às necessidades 

do Cliente 

1. Expectativa de Custo de 289 

USD por medida do produto 1 

2. Retorno do projeto em 

menos de 2 anos, segundo 

Relatório (2014) 

1. Retorno do projeto em 

menos de 2 anos, segundo 

Relatório (2006) 

2. Custo de 218 USD por 

medida do projeto 1, segundo 

Relatório (2006) 

SIM 

Quadro 24 - Resultado do Levantamento de Dados Secundários – Dimensão Sucesso do Cliente – 

Projeto A 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Resultado do Levantamento de Dados Secundários - Dimensão Futuro da Firma 

Critérios de 

Sucesso  

Expectativa Realizado Cumpriu a 

expectativa ? 

Nível de Produção 

em substituição à 

"Market Share" 

145.000 medidas de produto 

1 em 2007; 

105.000.000 de toneladas do 

produto 2 em 2007;  

segundo Relatorio (2004) 

178.000 medidas de produto 1 

em 2007; 

143.000.000 de toneladas do 

produto 2 em 2007; segundo 

Relatorio (2007) 

SIM 

Desenvolvimento 

de novos produtos 

Introdução do produto 2 no 

portfólio de produtos da 

empresa, segundo Relatorio 

(2004) 

Introdução do produto 2 no 

portfólio de produtos da 

empresa, segundo Relatorio 

(2006) 

SIM 

Desenvolvimento 

de novos mercados 

  Este projeto não gerou a 

entrada desta empresa em um 

outro mercado, de acordo 

com o Relatório (2006) e 

Relatório (2007) 

NÃO 

Desenvolvimento 

de novas 

capacidades 

  A empresa introduziu 

tecnologias necessárias para 

produção do produto 2, 

segundo Relatorio (2007) 

SIM 

Sucesso Comercial  A operação industrial teria 

uma vida estimada de 19 

anos, segundo Relatorio 

(2004) 

A operação industrial teria 

uma vida estimada de mais de 

25 anos, segundo Relatorio 

(2015) 

SIM 

Quadro 25 - Resultado do Levantamento de Dados Secundários – Dimensão Futuro da Firma – Projeto 

A 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

5.1.2 Projeto B 

Conforme seção anterior, foram reunidas as informações referentes ao Projeto B. Todas as 

informações possuem referências e foram tabuladas para que seja possível sua discussão no 

próximo capítulo. 

 

As respostas dos entrevistados sobre se o projeto B atingiu o sucesso nas três dimensões 

avaliadas: 

 

Projeto B Entrevistados Total 

Dimensões de Sucesso E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Sim  Não  NS 

Cumprimento de Acordos N N N N N N N N 0 8 0 

Sucesso do Cliente N N N N N N N N 0 8 0 

Futuro da Firma N N N N N S N N 1 7 0 

Quadro 26 - Resultado do Levantamento do questionário sobre sucesso dos projetos – Projeto A 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Abaixo estão listados os resultados das pesquisas feitas em fontes secundárias sobre o sucesso 

do projeto quando disponíveis e utilização da resposta dos entrevistados para quando esta 

informação não estava disponível em fontes secundárias: 

 

Resultado do Levantamento de Dados Secundários - Dimensão Cumprimento de Acordos 

Critérios de 

Sucesso  

Expectativa Realizado Cumpriu a 

expectativ

a ? 

Custo 143.000.000 USD, segundo 

Relatório (2009) 

O projeto não alcançou o resultado 

esperado. Mais investimentos 

serão necessários. A empresa 

ainda não possui o número, 

segundo Relatório (2014) 

NÃO 

Prazo Entrega do Projeto no ano de 

2012, segundo Relatório 

(2009) 

Entregue somente em 2013, 

segundo Relatório(2013) NÃO 

Aderência às 

especificações 

2.500.000 toneladas de 

capacidade de processamento 

por ano, segundo Relatório 

(2004) 

Segundo Relatório (2013) o 

projeto foi entregue como 

desenhado. 
SIM 

Quadro 27 - Resultado do Levantamento de Dados Secundários – Dimensão Cumprimento de Acordos 

– Projeto B 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
 

 

Resultado do Levantamento de Dados Secundários - Dimensão Sucesso do Cliente 

Critérios de 

Sucesso  

Expectativa Realizado Cumpriu a 

expectativa ? 

Satisfação do 

Cliente 

  Resultado das entrevistas 

apontou que não foi 

atingida a satisfação do 

cliente. 

NÃO 

Atendimento às 

necessidades do 

Cliente 

1. Expectativa de Custo de 

465 USD por medida do 

produto 1. 

1. Mudanças no processo 

metalúrgico foram 

necessárias, projeto não 

alcançou os resultados 

esperados, segundo 

Relatório (2013) 

NÃO 

Quadro 28 - Resultado do Levantamento de Dados Secundários – Dimensão Sucesso do Cliente – 

Projeto B 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Resultado do Levantamento de Dados Secundários - Dimensão Futuro da Firma 

Critérios de Sucesso  Expectativa Realizado Cumpriu a 

expectativa ? 

Nível de Produção 

em substituição à 

"Market Share" 

130.000 medidas de 

produto 1 em 2013 

segundo Relatorio 

(2004) 

O projeto foi paralisado 

por que não alcançou o 

resultado esperado. Novos 

estudos estão sendo feitos 

para reabrir em 2016, 

segundo Relatório (2014) 

NÃO 

Desenvolvimento de 

novos produtos 

    
NÃO 

Desenvolvimento de 

novos mercados 

    
NÃO 

Desenvolvimento de 

novas capacidades 

Segundo o Relatório 

(2009) será necessário o 

desenvolvimento de um 

processo metalúrgico 

distinto das demais 

unidades da empresa. 

Segundo o Relatório 

(2013), a empresa não 

conseguiu desenvolver 

um processo metalúrgico 

que aproveitasse o 

material da forma devida 

NÃO 

Sucesso Comercial   A empresa fez um 

"impairment" de 

aproximadamente 

350.000.000 USD por 

causa deste projeto. 

NÃO 

Quadro 29 - Resultado do Levantamento de Dados Secundários – Dimensão Futuro da Firma – Projeto 

B 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

5.2 Comportamentos do patrocinador 

 

A pesquisa primeiro buscou identificar se houve segundo a visão dos participantes a existência 

do comportamento citado dentro de cada projeto.  

 

5.2.1 Projeto A 

 

As informações da seção anterior apontam que o projeto A foi bem sucedido, em todas as 

dimensões de sucesso para todas as fontes consultadas. Sendo assim nesta seção buscou-se 

avaliar quais comportamento do patrocinador estiveram presentes para este projeto em cada 

fase do projeto. 
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A tabela abaixo identifica as respostas dos entrevistados às perguntas fechadas com escala 

likert. A equivalência númerica da escala é: (1) discordo totalmente; (2) discordo parcialmente; 

(3) não concordo nem discordo; (4) concordo parcialmente; (5) concordo totalmente. 

 

 

Respostas dos Entrevistados para Projeto A 

Comportamentos E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Comportamento 1 - O patrocinador de projetos estabeleceu 

prioridades 
 4  4  5  4  5  4 5   4 

Comportamento 2 - O patrocinador de projetos estabeleceu 

critérios de desempenho 
 3  4  5  3  4  4  4  3 

Comportamento 3 - O patrocinador de projetos garantiu o 

planejamento do projeto. 
 4  4  5  4  4 5  2  4 

Comportamento 4 - O patrocinador de projetos esclareceu 

entregáveis 
 4  4  5  4  3  5  4  5 

Comportamento 5 - O patrocinador de projetos estabeleceu 

relacionamento com as partes interessadas 
 4  4  4  5  2  5  2  3 

Comportamento 6 - O patrocinador de projetos manteve 

relacionamento com partes interessadas 
 4  4  5  5  2  5  3  5 

Comportamento 7 - O patrocinador de projetos garantiu a 

comunicação entre o projeto e as demais partes interessadas 
 4  4  5  4  3  5  4  4 

Comportamento 8 - O patrocinador de projetos se envolveu na 

realização de benefícios e capacidades do projeto 
 4  3  5  5  2  3 2   3 

Quadro 30 - Respostas dos Entrevistados para Projeto A 

Fonte: Respostas das entrevistas 
 

 

 

 

Conforme descrito na metodologia, após a coleta das respostas procedeu-se com o cálculo de 

métricas para análise de estatística descritiva. Estes dados serão análisados com mais detalhes 

no próximo capítulo deste trabalho. Para análise de estatística descritiva serão utilizados as 

seguintes métricas: média; mediana, moda, desvio padrão e o percentual de concordância 

parcial somado ao percentual de concordância total com a afirmação.  
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Tabela 1 - Estatística descritiva para respostas referentes ao projeto A 

Comportamentos do Patrocinador Média Mediana Moda Desvio Padrão Concordância 

Parcial ou 

Total 

Comportamento 1 - O patrocinador de 

projetos estabeleceu prioridades 
4,38 4 4 0,518 100% 

Comportamento 2 - O patrocinador de 

projetos estabeleceu critérios de 

desempenho 

3,75 4 4 0,707 63% 

Comportamento 3 - O patrocinador de 

projetos garantiu o planejamento do 

projeto. 

4 4 4 0,926 88% 

Comportamento 4 - O patrocinador de 

projetos esclareceu entregáveis 
4,25 4 4 0,707 88% 

Comportamento 5 - O patrocinador de 

projetos estabeleceu relacionamento 

com as partes interessadas 

3,63 4 4 1,188 63% 

Comportamento 6 - O patrocinador de 

projetos manteve relacionamento com 

partes interessadas 

4,13 4,5 5 1,126 75% 

Comportamento 7 - O patrocinador de 

projetos garantiu a comunicação entre 

o projeto e as demais partes 

interessadas 

4,13 4 4 0,641 88% 

Comportamento 8 - O patrocinador de 

projetos se envolveu na realização de 

benefícios e capacidades do projeto 

3,38 3 3 1,188 38% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

5.2.2 Projeto B 

 

As informações da seção anterior apontam que o projeto B foi bem sucedido, em todas as 

dimensões de sucesso para todas as fontes consultadas. Sendo assim nesta seção buscou-se 

avaliar quais comportamento do patrocinador estiveram presentes para este projeto em cada 

fase do projeto. 

 

A tabela abaixo identifica as respostas dos entrevistados às perguntas fechadas com escala 

likert. A equivalência númerica desta escala foi feita da seguinte forma: (1) discordo 

totalmente; (2) discordo parcialmente; (3) não concordo nem discordo; (4) concordo 

parcialmente; (5) concordo totalmente. 
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Respostas dos Entrevistados para Projeto B 

Comportamentos E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Comportamento 1 - O patrocinador de projetos estabeleceu 

prioridades 
3 2 5 3 5 5 4 5 

Comportamento 2 - O patrocinador de projetos estabeleceu 

critérios de desempenho 
3 2 4 1 4 5 4 5 

Comportamento 3 - O patrocinador de projetos garantiu o 

planejamento do projeto. 
3 2 2 3 5 2 2 5 

Comportamento 4 - O patrocinador de projetos esclareceu 

entregáveis 
3 4 5 4 5 5 3 5 

Comportamento 5 - O patrocinador de projetos estabeleceu 

relacionamento com as partes interessadas 
4 2 5 4 5 1 3 4 

Comportamento 6 - O patrocinador de projetos manteve 

relacionamento com partes interessadas 
3 2 5 4 5 3 4 2 

Comportamento 7 - O patrocinador de projetos garantiu a 

comunicação entre o projeto e as demais partes interessadas 
4 2 4 3 5 1 4 2 

Comportamento 8 - O patrocinador de projetos se envolveu na 

realização de benefícios e capacidades do projeto 
3 2 1 2 5 1 4 1 

Quadro 31 - Respostas dos Entrevistados para Projeto B 

Fonte: Respostas das entrevistas 

 

Conforme descrito na metodologia, após a coleta das respostas procedeu-se com o cálculo de 

métricas para análise de estatística descritiva. Estes dados serão análisados com mais detalhes 

no próximo capítulo deste trabalho. Para análise de estatística descritiva serão utilizados as 

seguintes métricas: média; mediana, moda, desvio padrão e o percentual de concordância 

parcial somado ao percentual de concordância total com a afirmação.  
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Tabela 2 - Estatística descritiva para respostas referentes ao projeto B 

Comportamentos do Patrocinador Média Mediana Moda Desvio 

Padrão 

Concordância 

Parcial ou 

Total 

Comportamento 1 - O patrocinador de 

projetos estabeleceu prioridades 
4 4,5 5 1,195 63% 

Comportamento 2 - O patrocinador de 

projetos estabeleceu critérios de 

desempenho 

3,5 4 4 1,414 63% 

Comportamento 3 - O patrocinador de 

projetos garantiu o planejamento do 

projeto. 

3 2,5 2 1,309 25% 

Comportamento 4 - O patrocinador de 

projetos esclareceu entregáveis 
4,25 4,5 5 0,886 75% 

Comportamento 5 - O patrocinador de 

projetos estabeleceu relacionamento 

com as partes interessadas 

3,5 4 4 1,414 63% 

Comportamento 6 - O patrocinador de 

projetos manteve relacionamento com 

partes interessadas 

3,5 3,5 3 1,195 50% 

Comportamento 7 - O patrocinador de 

projetos garantiu a comunicação entre o 

projeto e as demais partes interessadas 

3,13 3,5 4 1,356 50% 

Comportamento 8 - O patrocinador de 

projetos se envolveu na realização de 

benefícios e capacidades do projeto 

2,38 2 1 1,506 25% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

No próximo capítulo foram discutidos os resultados acima descritos. Foram feitas discussões 

quantitativas e qualitativas para atender os objetivos primário e secundários desta pesquisa. 
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6 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão discutidos os resultados encontrados na pesquisa. Dividiu-se este capítulo 

em algumas seções. A primeira apresentará o perfil dos participantes e qual o seu grau de 

relacionamento com os projetos. 

 

6.1 Perfil dos participantes da pesquisa 

 

Oito pessoas concordaram em participar da pesquisa. Uma das premissas é que estes 

participantes tivessem feito parte de um grupo de partes interessadas para os dois projetos. Com 

objetivo de complementar a análise dos resultados, abaixo foram feitas algumas observações 

sobre o grupo de participantes: 

 

Gráfico 1 - Formação acadêmica dos participantes da pesquisa 

Fonte: Entrevistas 

 

Todos os participantes têm ao menos quinze anos de experiência em projetos de engenharia em 

indústrias similares. Essa informação é importante para interpretação dos resultados uma vez 

que, pode-se considerar que há uma familiaridade por parte de todos os participantes dos 

principais, com os conceitos relacionados a gestão de projetos. 

Outras 

engenharias; 5

Geólogos ou 

Engenheiros de 

Minas; 2

Administrador; 1

FORMAÇÃO ACADÊMICA
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Cabe também adicionar uma mapeamento sobre o grau de participação de cada um dos 

entrevistados nos projetos selecionados para avaliação do caso. 

Grupos de Partes Interessadas 

  Dedicação total ao projeto Dedicação parcial ao projeto 

Participante 1   Projeto A/Projeto B 

Participante 2   Projeto A/Projeto B 

Participante 3 Projeto A/Projeto B 
 

Participante 4 Projeto A/Projeto B   

Participante 5 Projeto B Projeto A 

Participante 6 
 

Projeto A/Projeto B 

Participante 7 Projeto A Projeto B 

Participante 8 Projeto B Projeto A 

Quadro 32 - Mapeamento de grupos de partes interessadas 

Fonte: Entrevistas 

 

O mapeamento demonstra um grupo heterogêneo quanto ao critério de envolvimento nos 

projetos A e B. Esta informação também é importante, pois contribui para análise de conteúdo 

das entrevistas conduzidas.  

Outro fator relevante a respeito da amostra coletada, é a existência de um possível viés de 

participantes de dedicação integral no projeto B. Foi possível identificar através da análise da 

entrevista uma ligação emocional do participante 5 ao desempenho do projeto B, uma vez que 

a área onde este atuava dentro do projeto teve uma importância relativa maior no segundo 

projeto em relação ao primeiro em funções ligadas à comunicação do projeto:  

“A minha área foi envolvida desde o princípio no projeto B. Não 

acredito que o projeto foi mal sucedido por problemas de gestão ou 

condução. O projeto A não fez nada disso. Eu acredito que foram outros 

fatores que causaram o fracasso no projeto B.” (Participante 5) 

“Todas as áreas necessárias para execução do projeto B foram 

envolvidas.” (Participante 5) 

Sendo assim, optou-se por fazer alguns testes estatísticos excluíndo o participante 5 com o 

objetivo de avaliar o impacto de sua retirada da amostra. 
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6.2 Sucesso dos projetos 

 

 

A pesquisa fez um levantamento, através de dados secundários, com o objetivo de avaliar quais 

critérios de sucesso cada projeto atendeu. Para obter uma validação destes dados optou-se por 

adicionar questões sobre sucesso de projetos na pesquisa. 

Para o projeto A, todos os relatórios anuais da empresa apontam que este houve sucesso em 

todas as dimensões de gestão de projetos. O resultado das entrevistas confirmou esta avaliação, 

onde por unanimidade todos os participantes afirmaram que o projeto A foi bem sucedido nas 

três dimensões avaliadas: sucesso em cumprimento de acordos, sucesso do cliente e sucesso no 

futuro da firma. 

Para o projeto B, houve unanimidade na indicação de que existiram fracassos nas dimensões de 

sucesso do cliente e sucesso no cumprimento de acordos. Para a dimensão de sucesso no futuro 

da firma, apenas um participantes indicou que o projeto teve sucesso. Esta afirmação foi feita 

pelo participante 6. Ele entendeu que o projeto trouxe aprendizado para a companhia, 

permitindo que projetos com os mesmos problemas existentes no projeto B não sejam 

executados. Apesar desta opinião, entende-se que houve sim um fracasso generalizado neste 

projeto em todas as dimensões, uma vez que por si só, o aprendizado de erros em um projeto 

não gera necessariamente uma capacidade futura, caso não exista um processo formal de lições 

aprendidas conforme CARRILO, RUIKAR e FULLER (2013). 

A pesquisa não conseguiu identificar dentro da metodologia de projetos da organização este 

processo formal de captura, armazenamento e utilização de lições aprendidas dos projetos 

passados, uma vez que grande parte do time do projeto B não está mais na companhia e não 

foram encontrados documentos dentro da organização com estas informações mapeadas.  

 

6.3 Comportamento do patrocinador de projetos 

 

O resultado da primeira parte da pesquisa sobre o sucesso dos projetos, indicou que o projeto 

A alcançou o sucesso nas três dimensões citadas pela pesquisa e o projeto B não conseguiu o 

mesmo resultado positivo. Isso permitirá efetuar uma comparação entre os comportamentos dos 
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patrocinadores para cada caso. Entende-se que, como já discutido na revisão teórica, existem 

diversos fatores críticos de sucesso para projetos, ou seja, diversas alavancas que contribuem 

para o sucesso de determinado projeto. Contudo esta pesquisa busca entender como o patrocínio 

de projetos pode contribuir para o resultado final da cada iniciativa. Para isso, a análise 

quantitativa das respostas poderá selecionar quais comportamentos foram relevantes para cada 

projeto e posteriormente a análise de conteúdo contribuirá para entender o impacto que cada 

comportamento causa em cada um dos projetos, segundo o ponto de vista dos participantes. 

 

6.3.1 Análises quantitativa para os comportamentos do patrocinador 

 

Nesta seção, discutiu-se quantitativamente as respostas dos questionários fechados aplicados. 

O objetivo desta primeira análise é entender quais comportamentos foram identificados em cada 

projeto. Após esta primeira avaliação, buscou-se entender se estes comportamentos foram 

diferentes nos projetos A e B. O resultado final desta primeira análise dirá quais 

comportamentos do patrocinador são relevantes para análise, ou seja diferentes entre os 

projetos.  

 

6.3.1.1 Análise de estatística descritiva 

 

A análise de estatística descritiva dos dados demonstrou que há diferenças sobre a presença do 

comportamento do patrocinador de projetos para cada projeto. Adotou-se o critério de média 

e/ou mediana maior que 3,5 para definir se determinado comportamento estava presente nos 

projetos A ou B. 
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Gráfico 2 - Comportamento dos patrocinadores por projeto – média das respostas dos participantes 

Fonte: Entrevistas 

O gráfico 2 faz uma comparação entre as médias das respostas do participantes para a presença 

dos comportamentos do patrocinador para os projetos A e B. Ele aponta que o comportamento 

8 não estava presente em nenhum dos projetos segundo o critério acima definido. Os 

comportamentos 3 e 7 estavam presentes somente no projeto A. O comportamento 4 apresentou 

o mesmo grau de presença para os dois projetos. Todos os demais comportamentos estavam 

mais presentes no projeto A que no projeto B de acordo com a média das respostas dos 

participantes.  



76 

 

 

 

Gráfico 3 - Comportamento dos patrocinadores por projeto – mediana das respostas dos participantes 

Fonte: Entrevistas 

 

O gráfico 2 faz uma comparação entre as medianas das respostas do participantes para a 

presença dos comportamentos do patrocinador para os projetos A e B. Ele aponta que o 

comportamento 8 não estava presente em nenhum dos projetos segundo o critério definido para 

análise de estatística descritiva. O comportamento 3 estava presente somente no projeto A. Os 

comportamentos 6 e 7 estavam mais presentes no projeto A que no projeto B. Os 

comportamentos 2 e 5 apresentaram o mesmo grau de presença para os dois projetos e os 

comportamento 1 e 4 estavam mais presentes no projeto B que no projeto A. 

Para identificar quais comportamentos, foram considerados mais relevantes para esta análise, 

convencionou-se que estes deveriam ter tanto a média como a mediana maiores em um projeto 

em comparação à outro. Com isso identificou-se que existem apenas 3 comportamentos onde 

houve diferença real entre os dois projetos. Os comportamentos considerados por esta análise 

são: comportamento 3, comportamento 6 e comportamento 7. Abaixo o quadro 63 sintetiza o 

resultado da análise estatística descritiva: 
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Comportamentos considerados relevantes para a estatística descritiva 

Comportamentos do patrocinador 

Gráficos 

(Estatística 

Descritiva) 

Gráficos 

(Estatística 

Descritiva) 

R
el

ev
a

n
te

 ?
 

A>B e A>=3,5 e 

B>=3,5 

B>A e A>=3,5 e 

B>=3,5 

G
rá

fi
co

 d
e 

M
éd

ia
s 

G
rá

fi
co

 d
e 

m
ed

ia
n

a
s 

G
rá

fi
co

 d
e 

M
éd

ia
s 

G
rá

fi
co

 d
e 

m
ed

ia
n

a
s 

Comportamento 1 X     X   

Comportamento 2 X         

Comportamento 3 X X     X 

Comportamento 4        X  

Comportamento 5 X         

Comportamento 6 X X     X 

Comportamento 7 X X     X 

Comportamento 8           

Quadro 33 - Comportamentos considerados relevantes para a estatística descritiva 

Fonte: Análise dos dados dos gráficos 

 

Contudo, a simples análise de médias e medianas não traz segurança para a escolha dos 

comportamentos que foram diferentes para os projetos, ou seja, que em um possuía maior 

intensidade que no outro. Portanto, para aumentar a robustez da análise quantitativa, optou-se 

por inferir quais comportamentos do patrocinador estiveram presentes em cada projeto. Para 

isso, adotou-se o teste de proporção.  

 

6.3.1.2 Teste de proporção 

 

Com o objetivo de verificar quais comportamentos foram identificados, segundo a percepção 

dos entrevistados em cada um dos projetos, foram feitos testes de proporção para as respostas 

dadas ao questionário fechado. Considerou-se que houve determinado comportamento se a 

resposta do participante foi: concordo parcialmente ou concordo totalmente.  

O resultado do teste de proporção para o projeto A considerando as respostas neutras observou 

somente os comportamentos 1, 3, 4 e 7 como presentes no projeto A, utilizando como critério 

um intervalo de confiança de 95%, conforme tabela abaixo: 
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Tabela 3 - Resultado do teste de proporção para projeto A com todas as respostas 

Teste de p = 0,5 vs p > 50% 

Evento = SIM 

X N Amostra p Unilateral à 

esquerda de 95% 

Valor p-Exato 

Comportamento 1 8 8 1 0,687656 0,004 

Comportamento 2 5 8 0,625 0,289241 0,363 

Comportamento 3 7 8 0,875 0,529321 0,035 

Comportamento 4 7 8 0,875 0,529321 0,035 

Comportamento 5 5 8 0,625 0,289241 0,363 

Comportamento 6 6 8 0,75 0,400311 0,145 

Comportamento 7 7 8 0,875 0,529321 0,035 

Comportamento 8 3 8 0,375 0,111113 0,855 

Fonte: Análise Estatística dos dados  
 

Já para o projeto B, o teste de proporção considerando as respostas neutras como válidas não 

comprovou a presença de nenhum dos oito comportamentos do patrocinador de projetos 

descritos na lente teórica. 

 

Tabela 4 - Resultado do teste de proporção para projeto B com todas as respostas 

Teste de p = 0,5 vs p > 50% 

Evento = SIM 

X N Amostra p Unilateral à 

esquerda de 95% 

Valor p-Exato 

Comportamento 1 5 8 0,625 0,289241 0,363 

Comportamento 2 5 8 0,625 0,289241 0,363 

Comportamento 3 2 8 0,25 0,046389 0,965 

Comportamento 4 6 8 0,75 0,400311 0,145 

Comportamento 5 5 8 0,625 0,289241 0,363 

Comportamento 6 4 8 0,5 0,192903 0,637 

Comportamento 7 4 8 0,5 0,192903 0,637 

Comportamento 8 2 8 0,25 0,400311 0,965 

Fonte: Análise Estatística dos dados  

 

Para o intervalo de confiança de 95% não houve alteração do resultado do teste excluíndo as 

respostas neutras da amostra para o projeto A. Para o intervalo de confiança de 90% houve 

alteração do resultado do teste excluíndo as respostas neutras da amostra para o projeto B. O 

comportamento 4 é identificado. 
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Tabela 5 - Resultado do teste de proporção para projeto B excluindo respostas neutras 

Teste de p = 0,5 vs p > 50% 

Evento = SIM 

X N Amostra p Unilateral à 

esquerda de 95% 

Valor p-Exato 

Comportamento 1 5 6 0,833333 0,418197 0,109 

Comportamento 2 5 7 0,714286 0,341261 0,227 

Comportamento 3 2 6 0,333333 0,062850 0,891 

Comportamento 4 6 6 1 0,606962 0,016 

Comportamento 5 5 7 0,714286 0,341261 0,227 

Comportamento 6 4 6 0,666667 0,271338 0,344 

Comportamento 7 4 7 0,571429 0,225322 0,500 

Comportamento 8 2 7 0,285714 0,053376 0,938 

Fonte: Análise Estatística dos dados  
 

A tabela abaixo demonstra os comportamentos considerados relevantes para este teste. O 

comportamento 4 foi excluído por ter sido encontrado para os dois projetos. 

Comportamentos considerados relevantes para o teste de proporção 

Comportamentos do patrocinador 

Teste de Proporção 

R
el

ev
a
n

te
 ?

 

(Intervalo de confiança de 95%) 

P
ro

je
to

 A
 

P
ro

je
to

 B
 

Comportamento 1 X   X 

Comportamento 2       

Comportamento 3 X   X 

Comportamento 4    

Comportamento 5       

Comportamento 6       

Comportamento 7 X   X 

Comportamento 8       

Quadro 34 - Resultado do teste de postos sinalizados de Wilcoxon para todos os participantes da 

pesquisa, excluindo participante 5 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Uma vez que identificamos através de um teste de proporção quais são os comportamentos que 

estão presentes nos projetos A e B, buscou-se entender se há diferenças significantes entre as 

medianas de cada projeto. O que demonstraria que estatisticamente um comportamento estava 
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mais presente em um projeto que no outro. O teste escolhido para responder esta questão foi o 

teste de postos sinalizados de Wilcoxon. 

 

6.3.1.3 Testes de postos sinalizados de Wilcoxon 

 

A aplicação do teste de postos sinalizados de Wilcoxon teve objetivo de diferenciar os 

comportamentos do patrocinador de projetos em relação às suas medianas comparando os 

projetos A e B. Por tratar-se de um teste não paramétrico pareado e indicado para pequenas 

amostras é adequado para os dados coletados por esta pesquisa.  

O teste foi aplicado para amostra como está. Considerando um intervalo de confiança de 95% 

não encontramos nenhuma diferença relevante entre as medianas das respostas do projeto A e 

B para cada comportamento como demonstrado pela tabela abaixo:  

 

Tabela 6 - Resultado do teste de postos sinalizados de Wilcoxon para todos os participantes da 

pesquisa  

Comportamento do 

patrocinador 

N N para teste Estatística de 

Wilcoxon 

P Mediana 

estimada 

Comportamento 1 8 6 15 0,402 0,5 

Comportamento 2 8 5 9,5 0,686 0 

Comportamento 3 8 7 23 0,151 1 

Comportamento 4 8 3 3 1 0 

Comportamento 5 8 7 14,5 1 0 

Comportamento 6 8 7 19,5 0,398 1 

Comportamento 7 8 6 11,5 0,917 0 

Comportamento 8 8 8 25,5 0,327 1,25 

Fonte: Análise Estatística dos dados  

Nota: Teste de mediana = 0,000000 versus mediana ≠ 0,000000 

 
 

Analisando os dados obtidos nas respostas dos questionários, observou-se que os participante 

5 apresentou resultados muito distintos dos demais para algumas afirmações. Identificou-se um 

possível viés neste participante com relação ao projeto B nas entrevistas uma vez que este 

prático ativamente do projeto B, portanto foram feitas algumas análises dos dados excluindo 

estes participantes. 

Com o participante 5 excluído foi possível encontrar significância no teste para os 

comportamentos 3, 6 e 7, apontando diferença entre as medianas das respostas para o projeto A 
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e projeto B, considerando um intervalo de confiança de 90%. O comportamentos destacados 

são os considerados diferentes nos dois projetos. 

Tabela 7 - Resultado do teste de postos sinalizados de Wilcoxon para todos os participantes da 

pesquisa, excluindo participante 5 

Comportamentos do 

patrocinador 

N N para teste Estatística de 

Wilcoxon 

P Mediana 

estimada 

Comportamento 1 7 6 15 0,402 0,5 

Comportamento 2 7 5 9,5 0,686 0,25 

Comportamento 3 7 6 19 0,093 1 

Comportamento 4 7 2 3 0,371 0 

Comportamento 5 7 6 13,5 0,6 0,5 

Comportamento 6 7 6 19 0,093 1 

Comportamento 7 7 5 15 0,059 0,5 

Comportamento 8 7 7 24 0,108 1,75 

Fonte: Análise Estatística dos dados  

Nota: Teste de mediana = 0,000000 versus mediana ≠ 0,000000 

 

Portanto, para a o teste de postos sinalizados de Wilcoxon consideraram-se relevantes 

utilizando um intervalo de confiança de 90% os seguintes comportamentos: 

Comportamentos considerados relevantes para o teste de Wilcoxon 

Comportamentos do patrocinador 

Teste de Wilcoxon 

R
el

ev
a
n

te
 ?

 

(Intervalo de confiança de 90%) 

T
o
d

o
s 

p
a
rt

ic
ip

a
n

te
s 

S
em

 

p
a
rt

ic
ip

a
n

te
 5

 

Comportamento 1       

Comportamento 2       

Comportamento 3   X X 

Comportamento 4       

Comportamento 5       

Comportamento 6   X X 

Comportamento 7   X X 

Comportamento 8       

Quadro 35 - Comportamentos considerados relevantes para o teste de Wilcoxon 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6.3.1.4 Comparação entre os comportamentos nos projetos A e B 

 

Nesta seção discutiu-se cada comportamento com relação ao resultado das análises 

quantitativas utilizadas por esta pesquisa. A estratégia desta análise foi identificar diferenças 

entre a presença dos comportamentos do patrocinador de projetos em relação aos dois projetos.  

Adotou-se esta estratégia por que os dois projetos tiveram resultados diferentes, sendo assim 

se houver diferença em determinado comportamento para os dois projetos, poderia-se avaliar 

este como potencial causa do resultado diferente nas dimensões de sucesso. Portanto, serão 

considerados relevantes somente os comportamentos considerados diferentes para 

comparativamente entre os projetos A e B. 

 

Comportamento 1 - O patrocinador de projetos estabeleceu prioridades 

 

 

Para o comportamento relacionamento ao estabelecimento de prioridades, as análises 

quantitativas não consideraram este comportamento como relevante, ou seja, diferente para os 

dois projetos.  Em ambos estão presentes e com intensidades parecidas, o quadro comparativo 

de quantitativo para o comportamento 1 demonstra isso. Analisando os dados em mais detalhes,  

percebeu-se que o teste de proporção não encontrou o comportamento 1 para o projeto B por 

que os participantes 1 e 4 não souberam afirmar se houve a presença deste comportamento no 

projeto B. Caso contrário, eles teriam sido iguais sob o ponto de vista desta técnica. Entende-

se que o tamanho da amostra afetou de forma significativa a identificação deste comportamento 

para o projeto B.  

 

Comparativo quantitativo para comportamento 1 

Médias Mediana Wilcoxon Proporção 

Projeto 

A 

Projeto B Projeto 

A 

Projeto 

B 

(Significante?) Projeto A  

(Significante?) 

Projeto B 

(Significante?) 

4,38 4 4 4,5 Não Sim Não 

Quadro 36 - Comparativo quantitativo para comportamento 1 

Fonte: Análise dos resultados 

 

Comportamento 2 - O patrocinador de projetos estabeleceu critérios de desempenho 
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Para o comportamento relacionamento ao estabelecimento de critérios de desempenho, as 

análises quantitativas não consideraram este comportamento como relevante, ou seja, diferente 

para os dois projetos. Em ambos estão presentes e com intensidades parecidas, o quadro 

comparativo de quantitativo para o comportamento 2 demonstra isso.  

 

Comparativo quantitativo para comportamento 2 

Médias Mediana Wilcoxon Proporção 

Projeto 

A 

Projeto B Projeto 

A 

Projeto 

B 

(Significante?) Projeto A  

(Significante?) 

Projeto B 

(Significante?) 

3,75 3,5 4 4 Não Não Não 

Quadro 37 - Comparativo quantitativo para comportamento 2 

Fonte: Análise dos resultados 

Comportamento 3 - O patrocinador de projetos garantiu o planejamento do projeto. 

 

Para o comportamento relacionamento à garantia do planejamento, as análises quantitativas 

consideraram este comportamento como relevante. Ele segundo os critérios adotados, estava 

presente somente no projeto A. O teste de Wilcoxon identificou diferenças significantes para 

este comportamento entre os projetos A e B quando removemos o participante 5 da amostra. 

Por último o teste de proporção identificou a presença deste comportamento somente para o 

projeto A. 

 

Comparativo quantitativo para comportamento 3 

Médias Mediana Wilcoxon Proporção 

Projeto 

A 

Projeto B Projeto 

A 

Projeto 

B 

(Significante?) Projeto A  

(Significante?) 

Projeto B 

(Significante?) 

4 3 4 2,5 Sim Sim Não 

Quadro 38 - Comparativo quantitativo para comportamento 3 

Fonte: Análise dos resultados 

 

 

Entende-se que as análises quantitativas consideraram este comportamento relevante, ou seja, 

ele foi diferente para os dois projetos. Espera-se que a análise de conteúdo possa confirmar esta 

diferença de presença deste comportamento entre os projetos. Caso seja confirmado, poder-se-

á buscar as dimensões de sucesso associadas à este comportamento para verificar se pode ser 

identificada alguma das proposições criadas baseadas na lente teórica para este estudo de caso. 

 

Comportamento 4 - O patrocinador de projetos esclareceu entregáveis 
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Para o comportamento relacionamento ao esclarecimento de entregáveis, as análises 

quantitativas não consideraram este comportamento como relevante, ou seja, diferente para os 

dois projetos.  Em ambos estão presentes e com intensidades parecidas, o quadro comparativo 

de quantitativo para o comportamento 4 demonstra isso. Os dois apresentam médias iguais, 

não são significantes para o teste de wilcoxon e ainda foram encontrados nos testes de 

proporção tanto para projeto A como para projeto B. 

 

Comparativo quantitativo para comportamento 4 

Médias Mediana Wilcoxon Proporção 

Projeto 

A 

Projeto B Projeto 

A 

Projeto 

B 

(Significante?) Projeto A  

(Significante?) 

Projeto B 

(Significante?) 

4,25 4,25 4 4,5 Não Sim Sim 

Quadro 39 - Comparativo quantitativo para comportamento 4 

Fonte: Análise dos resultados 

 

Comportamento 5 - O patrocinador de projetos estabeleceu relacionamento com as 

partes interessadas 

 

Para o comportamento relacionamento ao estabelecimento de relacionamento com as partes 

interessadas do projeto, as análises quantitativas não consideraram este comportamento como 

relevante. Em ambos estão presentes e com intensidades parecidas, o quadro comparativo de 

quantitativo para o comportamento 5 demonstra isso. Os dois apresentam médias iguais, não 

são significantes para o teste de wilcoxon e ainda não foram encontrados nos testes de 

proporção tanto para projeto A como para projeto B. 

 

Comparativo quantitativo para comportamento 5 

Médias Mediana Wilcoxon Proporção 

Projeto 

A 

Projeto B Projeto 

A 

Projeto 

B 

(Significante?) Projeto A  

(Significante?) 

Projeto B 

(Significante?) 

3,63 3,5 4 4 Não Não Não 

Quadro 40 - Comparativo quantitativo para comportamento 5 

Fonte: Análise dos resultados. 

 

Comportamento 6 - O patrocinador de projetos manteve relacionamento com partes 

interessadas 

 

Para o comportamento relacionamento à manutenção do relacionamento com partes 

interessadas, as análises quantitativas consideraram este comportamento como relevante. Em 
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ambos os projetos eles estão presentes, mas em intensidades distintas. Observou-se neste 

comportamento a presença de um possível viés gerado pelo participante 5. A área sob a qual 

este participante era responsável cuidou de parte do processo de comunicação entre partes 

interessadas apoiando o patrocinador no projeto B. No projeto A, não houve envolvimento 

desta área, por isso considera-se que haja um viés nas respostas deste participante para os itens 

relacionados à relacionamento com partes interessadas. Todavia, excluiu-se o participante 5 do 

teste de Wilcoxon e o teste demonstrou diferença entre este comportamento para o projeto A e 

projeto B. 

 

Comparativo quantitativo para comportamento 6 

Médias Mediana Wilcoxon Proporção 

Projeto 

A 

Projeto B Projeto 

A 

Projeto 

B 

(Significante?) Projeto A  

(Significante?) 

Projeto B 

(Significante?) 

4,13 3,5 4 3,5 Sim Não Não 

Quadro 41 - Comparativo quantitativo para comportamento 6 

Fonte: Análise dos resultados. 

 

 

Entende-se que as análises quantitativas consideraram este comportamento relevante, ou seja, 

ele foi diferente para os dois projetos. Espera-se que a análise de conteúdo possa confirmar esta 

diferença de presença deste comportamento entre os projetos. Caso seja confirmado, poder-se-

á buscar as dimensões de sucesso associadas à este comportamento para verificar se pode ser 

identificada alguma das proposições criadas baseadas na lente teórica para este estudo de caso. 

 

 

Comportamento 7 - O patrocinador de projetos garantiu a comunicação entre o projeto 

e as demais partes interessadas 

 

 

Para o comportamento relacionamento à garantia da comunicação com partes interessadas, as 

análises quantitativas consideraram este comportamento como relevante. Segundo as análises 

de média e proporção este comportamento só está presente no projeto A. Excluiu-se o 

participante 5 do teste de Wilcoxon e o teste demonstrou diferença entre este comportamento 

para o projeto A e projeto B. 

 

Comparativo quantitativo para comportamento 7 

Médias Mediana Wilcoxon Proporção 

Projeto 

A 

Projeto B Projeto 

A 

Projeto 

B 

(Significante?) Projeto A  

(Significante?) 

Projeto B 

(Significante?) 

4,13 3,13 4 3,5 Sim Sim Não 
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Quadro 42 - Comparativo quantitativo para comportamento 7 

Fonte: Análise dos resultados. 

 

Entende-se que as análises quantitativas consideraram este comportamento relevante, ou seja, 

ele foi diferente para os dois projetos. Espera-se que a análise de conteúdo possa confirmar esta 

diferença de presença deste comportamento entre os projetos. Caso seja confirmado, poder-se-

á buscar as dimensões de sucesso associadas à este comportamento para verificar se pode ser 

identificada alguma das proposições criadas baseadas na lente teórica para este estudo de caso. 

 

 

Comportamento 8 - O patrocinador de projetos se envolveu na realização de benefícios e 

capacidades do projeto 

 

Para o comportamento relacionamento ao envolvimento do patrocinador na realização de 

benefícios e capacidades do projetos, as análises quantitativas não consideraram este 

comportamento como relevante. Em ambos projetos este comportamento não estava presente 

segundo nenhum dos critérios adotados. O quadro comparativo de quantitativo para o 

comportamento 8 demonstra isso.  

 

Comparativo quantitativo para comportamento 8 

Médias Mediana Wilcoxon Proporção 

Projeto 

A 

Projeto B Projeto 

A 

Projeto 

B 

(Significante?) Projeto A  

(Significante?) 

Projeto B 

(Significante?) 

3,38 2,38 3 2 Não Não Não 

Quadro 43 - Comparativo quantitativo para comportamento 8 

Fonte: Análise dos resultados 

 

6.3.1.5 Diferenças entre projetos A e B 

 

Considerou-se que, os comportamentos do patrocinador que possuem diferenças pelo menos 

duas das três análises acima descritas, são os que expressam a diferença entre as ações do 

patrocinador de projetos em relação aos projetos A e B. Baseado na tabela abaixo, selecionou-

se os quatro comportamentos que aparentam ter sido distintos entre os projetos A e B. Contudo  

far-se-á a análise de conteúdo para validar este resultado. 
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Quadro de relevância dos comportamentos - Análise Quantitativa 

Comportamentos do 

patrocinador 

Relevante para 

a análise de 

estatística 

descritiva 

Relevante para 

Teste de 

Proporção 

Relevante 

para análise 

do teste de 

Wilcoxon  

Relevante em 

pelo menos 

duas análises 

? 

Comportamento 1  X     

Comportamento 2     

Comportamento 3 X X X X 

Comportamento 4  X    

Comportamento 5     

Comportamento 6 X  X X 

Comportamento 7 X X X X 

Comportamento 8         

Quadro 44 - Quadro Resumo – Diferenças entre os comportamentos do patrocinador de projetos 

Fonte: Análise dos resultados 

 

6.3.2 Análises qualitativa para os comportamentos do patrocinador 

 

O caminho escolhido foi utilizar a análise de conteúdo (BARDIN, 2010), a fim de compreender 

melhor as informações que emergiram dos dados coletados por meio das entrevistas.  

Segundo FIORENTINI e LORENZATO (2006, p. 137), “o uso desta metodologia exige a 

utilização de critérios claramente definidos sobre o que foi registrado nos questionários e na 

transcrição das entrevistas”. Tais critérios levam em consideração “as palavras utilizadas nas 

respostas, as ideias ou opiniões expressas e as interpretações e justificativas apresentadas”. 

Assim, de acordo com o aparecimento de palavras e/ou ideias comuns e não comuns, foi 

permitido o estabelecimento de relações, de modo “a promover a compreensão do objeto de 

estudo” (FIORENTINI; LORENZATO, 2006, p. 137).  

Nesse sentido, a análise de conteúdo representa um processo trabalhoso, que implica em 

múltiplas leituras do material disponível, tentando nele buscar unidades de significados ou 

padrões e regularidades, para depois agrupá-los em categorias. A busca dessa organização foi 

guiada, especialmente, pela questão investigativa e pelos objetivos do estudo que se basearam 

em KLOPPENBORG et Al. (2014) que estabeleceu como se dá o relacionamento entre projetos 

bem-sucedidos usando a definição de sucesso mais abrangente (não limitada ao triângulo de 

ferro) e comportamentos de patrocinadores de projetos.  
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O uso das categorias de análise, portanto, consistiu num “processo de classificação ou de 

organização de informações em categorias, isto é, em classes ou conjuntos que contenham 

elementos ou características comuns” (FIORENTINI; LORENZATO, 2006, p. 134).  

Nesta pesquisa utilizou-se de um tipo de categoria definida como “a priori” (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2006), obtida a partir da revisão de literatura, cujo objetivo foi agrupar os dados 

ou unidades de significados que compõem a sua descrição. Tal separação das informações em 

unidades de significados facilitou o confronto das mesmas, bem como a percepção de relações, 

padrões e regularidades.  

Portanto, a estratégia adotada nesta pesquisa para realizar a análise de conteúdo baseou-se no 

emparelhamento ou associação das informações, ou seja, consistiu em analisar as informações 

a partir de um modelo teórico prévio, realizado por meio de uma associação entre o quadro 

teórico e o material empírico, verificando-se a correspondência entre eles.  

No presente estudo foram identificados temas e categorias gerais com uma abordagem 

essencialmente indutiva onde as categorias e Como os temas substantivos emergiram dos dados 

coletados, descritos a seguir. Assim, obtiveram-se por meio da análise quantitativa, as seguintes 

categorias de análise a partir dos oito comportamentos do patrocinador: 

 

6.3.2.1 Análise de conteúdo do comportamento 1 - O patrocinador de projetos estabeleceu 

prioridades 

O objetivo desta categoria foi verificar se houve o estabelecimento de prioridades para os 

projetos A e B e entender a quais dimensões de sucesso, os participantes associam este 

comportamento. A pergunta feita aos entrevistados foi se o comportamento 1, o patrocinador 

de projetos estabeleceu prioridades. Abaixo as respostas mais completas referentes a esta 

categoria: 

“Com a prioridade do início de produção dentro do tempo esperado, 

que esse era o grande critério no projeto A. Se tem o início da produção 

em cima do material oxidado que teria uma liberação mais fácil e mais 

barata do metal, e dentro do prazo definido então, isso aconteceu. Foi 

colocado em operação dentro  do prazo então a prioridade de começar 

todo decapeamento, toda parte operacional de gerar produto minério 

antes de passar para planta isso funcionou bem. Então nessa questão 
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funcionou. (...) Ele estabeleceu prioridades para o projeto B, mas o que 

não foi bem feito,  não estabeleceu foi uma definição melhor base. 

Então as prioridades de montagem, de projeto, isso tudo aconteceu. E 

houve um momento exacerbado de conhecimento, que eles acharam 

que poderiam cortar algumas coisas dentro do processo pra minimizar 

o custo da operação.” (Entrevistado 1 – sobre projetos A e B) 

 

“Que foi operacionável a partir do momento que foi implantado. Se 

teve atraso ou não, não me lembro disso na época, mas nada gritante 

com certeza.. (...). Talvez tenha tido algum atraso ou outro, mas na que 

impactasse negativamente. levando em conta o momento econômico 

providencial ao projeto A.(...) Foi em um momento abençoado. 

Momento certo, hora certa e local certo.” (Entrevistado 2 – sobre 

projeto A) 

 

“Fracasso do projeto B ocorreu por causa de uma premissa inicial que 

tinha um risco envolvido e que todos conheciam e resolveram assumir,  

(...) o fracasso do projeto que é o ponto específico que da mais 

envolvido na parte em conceitual, o restante do projeto, em sua 

execução não foi tão falha, ele foi um fracasso para empresa, porém 

foi um projeto bem na execução para empresa, para atingir o objetivo 

final.”  (Entrevistado 8 projeto B) 

 

Na fala dos participantes, eles concordam que houve priorização dentro dos dois projetos, 

confirmando o que foi encontrado na análise quantitativa. Para esta análise o fato deste 

comportamento aparecer nos dois projetos dificulta estabelecer o impacto deste comportamento 

no sucesso do projeto A e no fracasso do projeto B. Contudo, emergiram alguns pontos que 

podem ser explorados na seção outras categorias como possíveis fatores que contribuíram para 

o resultado dos projetos.  

Este comportamento foi associado pelos entrevistados ao critérios de sucesso ligados ao 

cumprimento de acordos e ao futuro da firma. Não existiram associações deste comportamento 

à dimensão de sucesso do cliente. Pode-se confirmar com esta afirmação que a proposição da 

lente teórica foi encontrada dentro deste estudo de caso, apesar de não ser uma proposição que 

poderia potencialmente explicar a diferença no resultado dos projetos A e B:  
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P1 - Estabelecer prioridades no projeto impacta positivamente o futuro da firma. 

De acordo com KLOPPENBORG et Al. (2014), o patrocinador precisa estabelecer uma relação 

próxima com o gerente de projetos. O processo de construção das prioridades do projeto ocorre 

tanto de através de captura formal de requisitos como informalmente através de conversas. É 

importante que se desenvolva um relacionado de confiança entre o patrocinador e gerente de 

projetos para que esta priorização possa ser feita por este último. 

 

6.3.2.2 Análise de conteúdo do comportamento 2 - O patrocinador de projetos estabeleceu 

critérios de performance para o projeto 

 

O objetivo desta categoria foi verificar se houve o estabelecimento de critérios de performance 

para os projetos A e B e entender a quais dimensões de sucesso os participantes associam a este 

comportamento. A pergunta feita aos entrevistados foi se o comportamento 2, o patrocinador 

de projetos estabeleceu critérios de desempenho estava presente nos projetos A e B. Obteve-se 

as  seguintes respostas para os projetos: 

  

“Pensando nesse... nessa linha de desempenho, de... de... de critérios 

de desempenho, a gente tem que pensar no KPI. E aí entra toda linha 

de tornar disponível um produto dentro de uma faixa de prazo, dentro 

de um prazo com um qualidade. Isso eu quero acreditar aqui, que você 

tem toda o  estudo de viabilidade pronto. E isso funcionou. Só que eu 

volto no ponto anterior. Toda essa estrutura, toda essa montagem tá 

em cima de uma base que estava ruim.” (Entrevistado 1 para projeto 

A) 

 

“Não fazia parte da estratégia da empresa naquele momento definir    

esses critérios de desempenho. Esse foram conceitos que foram 

amadurecendo depois, na fase de execução e complementação e aí sim, 

foram se estabelecer esses critérios.” (Entrevistado 4 para projeto 

A e B) 
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“No projeto A, não que ele tenha definido, as pessoas que estava lá 

assumiram e aí, ter um time bem qualificado ou ajuda bastante a você, 

a você desenvolver um negócio e que tenha que seja próspero né (...) 

justamente né ou mais ou menos com referencial e tem passado você 

sabendo os pontos principais você vai focar nesses pontos e aí você vai 

ter é um ponto importante ter entre o problema entre as disciplinas tem 

uma pessoa que toma decisão para ser um mediador não é para ver o 

melhor para empresa mas isso nós tínhamos bem né, de tomar um 

mediador mas deixar claro como era tipo que veio da Engenharia e o 

pessoal com os clientes que tinha foi levando e tocando o projeto.” 

(Entrevistado 7 sobre o projeto A) 

 

“o que faltou na verdade foi experiência da empresa para definir 

totalmente o planejamento estratégico, que deveria ser feito, 

experiência no que devia ser feito, mais essa linha, faltou experiência 

em porte de obra, o que mais...o tipo de material que deveria ser 

trabalhado e principais fatores que deveriam ser executados na 

sequência do projeto, do que eles queriam primeiro que fosse entregue, 

na sequência executiva.”  (Entrevistado 8 sobre os projetos A e B) 

 

Na fala dos participantes, eles concordam parcialmente que houve estabelecimento de critérios 

de desempenho para os dois projetos com algumas ressalvas, confirmando o que foi encontrado 

na análise quantitativa, que não há diferenças significativas entre os dois projetos para esta 

categoria. Para esta análise o fato deste comportamento aparecer nos dois projetos dificulta 

estabelecer o impacto deste comportamento no sucesso do projeto A e no fracasso do projeto 

B. Contudo, emergiram alguns pontos que podem ser explorados na seção outras categorias 

como possíveis fatores que contribuíram para o resultado dos projetos: falta de maturidade 

organizacional para estabelecimento de critérios e problemas em definição de premissas que 

levam a criação de critérios equivocados. 

Este comportamento foi associado pelos entrevistados ao critérios de sucesso ligados a 

dimensão de sucesso do cliente. Não existiram para esta categoria, associações à critérios de 

sucesso pertencentes às outras dimensões de sucesso como cumprimento de acordos e futuro 

da firma. Pode-se confirmar com estas afirmações que a proposição da lente teórica foi 

encontrada dentro deste estudo de caso, apesar desta não ser uma proposição que explicaria a 

diferença do resultado dos projetos A e B:  
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P2 - Estabelecer critérios de performance do projeto impacta positivamente o sucesso do cliente. 

De acordo com KLOPPENBORG et Al. (2014), o patrocinador precisa esclarecer ao gerente de 

projetos quais são as suas expectativas de critérios de desempenho para o projeto.  

 

6.3.2.3 Análise de conteúdo do comportamento 3 - O patrocinador de projetos garantiu o 

planejamento do projeto 

 

O objetivo desta categoria foi verificar se o patrocinador garantiu o planejamento dos  projetos 

A e B e entender a quais dimensões de sucesso os participantes associam este comportamento. 

O questionamento realizado aos entrevistados foi se o Comportamento 3, o patrocinador de 

projetos garantiu o planejamento do projeto estava presente para os projetos A e B. Obteve-se 

as  seguintes respostas para os projetos: 

“Então no caso do projeto A (...) alguns pontos foram negligenciados. 

Eu vejo hoje, eu vejo eu que poderia ter sido muito (...) bem estudado 

na base, ter um feasibility muito mais bem suportado na base, (...) Mas 

mesmo considerando o projeto A deficiente nessa linha, dentro da 

empresa acho que o projeto A foi o projeto mais bem sucedido em 

termos(...) foi o que foi mais estudado. Os demais foram muito rasos 

neste ponto.(...)  Nesse momento deveríamos ter gasto mais tempo 

estudando a base do que o cumprimento de uma exigência da empresa 

de construir o projeto B dentro do tempo que a empresa anunciou no 

mercado, esse foi o grande erro. A empresa deveria ter falado ó: nós 

vamos atrasar dois anos o projeto, ia aí ter um balanço nas ações com 

certeza, mas aí o projeto ia tá funcionando até hoje.”  (Entrevistado 

1 sobre projetos A e B) 

 

“No projeto B, tá na mente para falta de participação. Acho que o 

principal foi o levantamento das informações. Mandar o negócio e só 

aparecer aqui depois ficou pronto que descobriram que não era aquilo 

que deveria ter sido feito, então acho que faltou um pouquinho. (...) eu 

sei que era difícil porque o minério A tava alto, tem uma série de fatores 
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que levam que o cara apressasse projeto mas tem coisas são essenciais 

você tem que parar e fazer para ver se é aquilo, se vai alcançar (...) 

acho que faltou muito isso foi meio que a toque de caixa. Perdeu muito 

lá o detalhamento do projeto faz uma ideia aí se você não tem um 

planejamento cada um vai mexer com canto dele.”  (Entrevistado 7 

sobre projeto B) 

 

“ajudou no sequenciamento, até para saber como seria executado e 

quais seriam as responsabilidades, nas datas de compromisso, isso 

saberíamos como seria executado.” (Entrevistado 8 sobre projeto A) 

 

Observa-se nas falas dos participantes da pesquisa que para este comportamento, pode-se  

afirmar que houve, a presença deste comportamento para o projeto A, porém, não se verificou 

para o projeto B, corroborando o resultado da análise quantitativa. 

Como resultado da presença deste comportamento, os entrevistados estabeleceram associações 

entre o planejamento do projeto e sucesso do cliente e cumprimento de acordos como principais 

dimensões de sucesso afetadas. Não foram citados critérios de sucesso que estivessem 

relacionados a dimensão futuro da firma. Como este comportamento ocorreu segundo análise 

somente no projeto A e que este projeto foi o que teve sucesso, somadas as afirmações 

capturadas nas entrevistas avaliadas sob o contexto da análise de conteúdo, podemos afirmar 

que existem indícios que confirmariam as proposições expostas pela lente teórica relacionadas 

a este comportamento para este estudo de caso: 

P3 – Garantir o planejamento do projeto impacta positivamente no cumprimento de acordos; 

P4 – Garantir o planejamento do projeto impacta positivamente no sucesso do cliente; 

Estas proposições poderiam explicar segundo o resultado da pesquisa a diferença do resultado 

entre os projetos A e B. Contudo não é possível afirmar categoricamente que estes itens são a 

causa raiz da falha dos projetos, pelo fato de haver diversos fatores que poderiam ter contribuído 

com este resultado. 

Segundo KLOPPENBORG et Al. (2014), o patrocinador do projeto precisa garantir que o 

planejamento seja feito de forma adequada. Baseado na liderança do patrocinador do projeto, o 

gerente de projetos irá definir as metas do projeto alinhando-as com as metas da organização e 

considerando as opções disponíveis antes de se comprometer com alguma abordagem 
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específica e como resultado as dimensões de sucesso cumprimento de acordos e sucesso do 

cliente serão influenciadas de forma positiva. 

 

6.3.2.4 Análise de conteúdo do comportamento 4 - O patrocinador de projetos esclareceu os 

entregáveis 

 

O objetivo desta categoria foi verificar se o patrocinador de projetos esclareceu os entregáveis 

dos projetos A e B e entender a quais dimensões de sucesso os participantes associam este 

comportamento. O questionamento realizado aos entrevistados foi questionar se o 

Comportamento 4, o patrocinador de projetos esclareceu entregáveis. Obteve-se as  seguintes 

respostas: 

“É... contribuiu significativamente. Porque os entregáveis nesse caso 

da mina né... vou pensar em caso desde o planejamento operação e 

refinamento de... de curto prazo, isso muito bem estabelecido. Tinha 

sim até neste momento o que tem de melhor pra operação de Open Pit 

(...) foi muito suportado nesse... nesse... nesse... quesito. Então o que se 

tinha de conhecimento geológico foi bem sucedido. Um fato que cai 

bem. (...) É...de forma significativa também porque acabou virando o 

core da empresa né... e quando o projeto A  foi dado o startup, e acho 

que passou uns 6 meses runup, era o projeto mais importante da 

empresa naquele, naquele momento e depois que vieram os projetos de 

fora, pro Brasil. E... e as ações foram assim... realmente... é... é... (...) 

Então esse... esse... essa coisa do projeto A... é teve um... a... a empresa 

teve um projeto menor, próximo ao projeto A, que foi o que alavancou 

dinheiro para a construção do projeto... do projeto A. 

(...) Com base no... no plano do projeto B sim, sabia-se o quanto tinha 

que produzir, sabia-se o quanto tinha que movimentar de massa. Sabia 

o que tinha que ser feito em termos de água, em termos de logística 

isso... isso sim. Né? Mas dentro daquilo... da base realmente 

equivocada.”  (Entrevistado 1 sobre projetos A e B) 

 

“Contribui positivamente, com o projeto ele foi entregue com um 

pequeno percalço por parte da deficiência dos suprimentos de 
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equipamento, mas foi entregue dentro do prazo, com um planejamento 

detalhado.” (Entrevistado 4 – sobre o projeto A) 

 

“É por que, também, veja só, ter maior planejamento você consegue 

antecipar compras, você consegue diminuir as urgências, mas isso nem 

é um dos principais que conseguiu ter um controle melhor, mas já na 

implantação na unidade era muita emergência que acontecia tinha um 

coisas que não eram nem planejadas que se descobrir na hora e por 

interferência e tinha que tomar uma decisão. E aí como é que também 

pode ficar assim um gerente de projeto se essa relevância mesmo o 

diretor do projeto também é interessante da construção à diretor de 

construção que tinha isso na mão ou seja eu tinha as pessoas que ele 

podia confiar e aí ele tomava as decisões.” (Entrevistado 7 sobre os 

projetos A e B) 

 

“Sim. você não sabe onde quer, onde quer chegar, você não sabe como 

chegar até lá, sem isso não tem como ter atividade a serem realizadas 

em prol do objetivo (...) em termos de benefícios eu tenho dúvidas, 

porque você entregar, no nesse caso, uma produção com x toneladas, 

com y concentração com n anos, sem essa base você não sabe onde 

chega, é fundamental! (...) ele esclareceu sobre o projeto B o que devia 

feito (...) ele tomou a decisão de uma base não muito rica de detalhe 

.Esse foi o problema.”  (Entrevistado 8 sobre os projetos A e B) 

 

As falas dos participantes da pesquisa demonstram que não existiram diferenças nas respostas 

sobre as percepções dos participantes, em relação ao comportamento do patrocinador 

comparando os projetos A e B. Isto confirma o que foi encontrado na análise quantitativa. Os 

participantes estabeleceram associações entre a presença deste comportamento e impactos 

positivos nas três dimensões do sucesso do projeto: cumprimento de acordos, sucesso do cliente 

e futuro da firma. 

Esclarecer os entregáveis, para KLOPPENBORG et Al. (2014), é um comportamento relevante 

para o patrocinador de projetos, contudo a lente teórica diz que ele possui impactos negativos 

no projeto nas dimensões de sucesso. As análises quantitativas e qualitativas apontam para a 

presença deste comportamento para ambos os projetos, portanto não há como relacionar a 

presença deste comportamento ao resultado final destes projetos pois possuem resultados 
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distintos. Tampouco as proposições propostas pela lente teórica puderam ser confirmadas, pois 

os participantes associaram este comportamento somente a impactos positivos nas três 

dimensões de sucesso em projetos. Posto isso as proposições abaixo não foram encontradas 

para este estudo de caso: 

P5 - Esclarecer os entregáveis do projeto impacta negativamente no futuro da firma; 

P6 - Esclarecer os entregáveis do projeto impacta negativamente no sucesso do cliente; 

Autores corroboram com a importância da tarefa de esclarecer entregáveis. Neste sentido, é 

necessário que o responsável pela gestão de projetos seja proativo, uma vez que o maior desafio 

ao se gerenciar um projeto consiste em levantar com clareza e precisão os entregáveis, os 

produtos ou serviços do projeto, garantir que estes estejam alinhados às expectativas do cliente 

e satisfaçam às necessidades das partes interessadas (SOTILLE et Al, 2007). 

Contudo KLOPPENBORG et Al. (2014) sugere que esta tarefa não seja ser executada pelo 

patrocinador de projetos, uma vez que o tempo gasto nesta atividade diminui o tempo que 

poderia ser investido em outras tarefas que pudessem ter impactos mais positivos no projeto. 

 

6.3.2.5 Análise de conteúdo do comportamento 5 - O patrocinador de projetos estabeleceu 

relacionamento com as partes interessadas 

 

O objetivo dessa categoria foi verificar se o patrocinador de projetos estabeleceu 

relacionamento entre as partes interessadas para os projetos A e B. Dessa forma, a questão 

apresentada aos participantes desta pesquisa sobre essa categoria, foi para averiguar se o 

Comportamento 5, o patrocinador de projetos estabeleceu relacionamento com as partes 

interessadas, esteve presente nos projetos A e B. Obteve-se as  seguintes respostas: 

 

“No caso da enumeração se a gente não tem essas áreas muito bem 

amarradas, o projeto tende a morrer, porque elas são casadas, ela... 

elas não andam é... pareadas, mas são casadas. Até em como uma 

engrenagem elas tem que acontecer. Você não faz(...) é... você não tem 

sucesso no processo, se você não tem uma mina muito bem definida, se 

você não tem uma definição do que é minério e o que é estéreo... né? 

(...) esse ponto é uma pergunta para o Projeto B... uma pergunta 

complicada de resposta. Porque as partes... o relacionamento ocorreu. 
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E... tanto que a... a comunidade, os departamentos é... governamentais, 

as equipes, isso tudo foi motivado. E... tanto que funcionou muito bem 

para o projeto B por um ano e meio.” (Entrevista 1 – sobre projeto 

A e B) 

 

“É... também fundamental porque se você não tem essa... interli... 

interligação, essa... essa sinergia, depois não vai, na hora de ir pra 

frente ele não vai. Ele vai... ele vai acontecer os problemas, vão... vão 

aparecer né? Ele pode até passar nessa fase mas lá na fase seguinte 

ele vai dar... problema sério e... vão... vão acontecer as coisas que não 

deveriam acontecer lá para frente né? O cara põe embaixo do tapete 

as coisas nessa fase e beleza, lá para frente..(...). pro projeto A traz 

sucesso pro cliente e pro futuro da empresa. pensando nos dois.” 

(Entrevista 2 – sobre projeto A) 

 

“Projeto A, na época os patrocinadores estavam todos focados neste 

empreendimento que era o maior da companhia (...) todas ás areas se 

envolveram neste projeto, suprimentos... (...) ele conseguiu na área, 

divulgar o nome da companhia, era uma companhia nova, 

empreendimento novo lidando com fornecedores conhecidos de 

mercado... uma companhia nova, gera uma desconfiança... esta 

desconfiança existe... ajudou a divulgar o nome da companhia e gerou 

comprometimento. (...) Para o projeto B, isso foi estabelecido, isso foi 

bem feito, as partes interessadas sabiam o que viria pela frente.“ 

(Entrevista 4 – Projeto A e projeto B) 

 

“Projeto B é  isso que estou te falando estas coisas todas foram feitas... 

por mim o projeto não deu certo por metodologia... para o projeto A 

estas coisas não foram feitas mas a a parte de concepção técnica de 

metodologia deu certo. O projeto B nasceu torto e continuou torto até 

hoje ... eu acho..” (Entrevista 5 – Projeto A e Projeto B) 

 

Observa-se nas falas que para este comportamento, não existiram diferenças nas respostas sobre 

as percepções dos participantes, em relação ao comportamento do patrocinador comparando os 

projetos A e B. Isso confirma o resultado encontrado na análise quantitativa. O participante 5 

foi o único que apontou uma maior presença deste comportamento no projeto B em relação ao 
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A. Há indicação de viés pela forma que este participante expressou, ao longo da entrevista 

visível desconforto, na comparação entre os dois projetos em comportamentos ligados à 

comunicação. Em uma das perguntas feitas o participante afirmou que sua área não tinha sido 

envolvida no projeto A, mas que isso teria ocorrido no projeto B. A área deste participante era 

responsável por parte da gestão de partes interessadas no projeto B. 

Excluindo este participante, como não houve identificação de diferenças entre estes dois 

projetos relacionados a este comportamento fica difícil estabelecer qualquer ligação deste ao 

resultado dos projetos. Contudo, os participantes estabeleceram associações entre a presença 

deste comportamento e impactos positivos nas seguintes dimensões do sucesso do projeto: 

sucesso do cliente e futuro da firma. Os participantes confirmam através de suas falas que este 

comportamento pode ser associado a dimensão de sucesso proposta pela lente teórica:  

P8 - Estabelecer relacionamento com partes interessadas impacta positivamente o sucesso do 

cliente; 

Esta proposição não conseguiria explicar, segundo o resultado da pesquisa, a diferença do 

resultado entre os projetos A e B, uma vez que grande parte dos respondentes concordam que 

houve este comportamento para os dois projetos. 

KLOPPENBORG et Al. (2014), afirma que o patrocinador de projetos precisa estabelecer 

relacionamento com partes interessadas influenciando assim positivamente o sucesso do 

cliente.  

 

6.3.2.6  Análise de conteúdo do comportamento 6 - O patrocinador de projetos manteve o 

relacionamento com as partes interessadas 

 

O objetivo dessa categoria foi verificar se o patrocinador de projetos manteve o relacionamento 

entre as partes interessadas para os projetos A e B. Dessa forma, a questão apresentada aos 

participantes desta pesquisa sobre essa categoria, foi para averiguar se o Comportamento 6, o 

patrocinador de projetos manteve estabeleceu relacionamento com as partes interessadas esteve 

presente nos projetos A e B, conforme as falas a seguir: 

 

“É... se não tivesse esse... essa amarração, o projeto A não ia sair 

dentro do tempo estimado. Então o projeto de mineração ele anda 

paralelo com muitas... muitas outras atividades que nós tem que se 
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amarrar no final... Então você começa a mina, você me faz toda parte 

de decapeamento, enquanto isso a planta tá acontecendo, a barragem 

tá acontecendo, toda a parte do sistema de água tá acontecendo, 

infraestrutura, logística, compra de equipamentos, então isso tem que 

estar muito amarrado pra quando dar o startup está tudo cem por 

cento. Então você dá um startup na planta... pra você dar um startup 

na planta você tem que ter minério. Então o minério, a parte de 

decapeamento, a produção de minério têm que começar muito antes 

do... do... da contagem. Pra tá alí a pilha de minério... então...(...) E... 

tanto que funcionou muito bem para o projeto B por um ano e meio. 

Depois que caiu por água. E quando caiu por água foi um fracasso 

total. Então a gente pode ver isso aí em duas etapas né. O 

relacionamento dos primeiro... primeiros 15, 20 meses né? E o 

relacionamento pós o fechamento. Porque aí realmente se rompeu com 

muita coisa.” (Entrevista 1 – sobre projeto A e B) 

 

“isso fez com que o projeto A tivesse uma importância na empresa é... 

elevada né? Transformando ali num... numa coisa potencial e real 

para o crescimento da empresa, então ele... também é fundamental! Se 

não tivesse é.... (...) eu acho que nunca se criou uma sinergia entre as 

partes envolvidas entendi desde seja de exploração, operação meio 

ambiente e nunca houve sinergia. Eu acho que significava isso seria o 

papel do patrocinador na sinergia e isso prejudicou com certeza o 

projeto B. (...) prejudicou a empresa, o cliente no próprio (...)e acordos 

do projeto.“ (Entrevista 2 – projeto A e B) 

 

“concordo parcialmente(...) no finalzinho teve uma falha, um 

problema de comunicação pois antecipou a compra de um 

equipamento que foi danificado porque não estava preparado para 

entrar em produção, mas impactou um pouco no lado financeiro, teve 

prejuízo, mas adiantou o projeto. Entendo que com exceção disso foi 

bem feito.” 

(Entrevista 4 – projeto A) 

 

“Projeto A? Ele não manteve, nós tivemos vários problemas, não 

funcionou bem. (...) Não havia comunicação com a minha área 
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principalmente e o projeto foi entregue com muita falta de proteção,.. 

(...) Projeto B, isso foi muito bem feito, melhor que no A, mas o 

processo falhou e o projeto falhou...” 

(Entrevista 5 – Projeto A e projeto B) 

 

“Projeto A sem dúvida né? Como o patrocinador tava presente a 

tomada de decisão era muito mais rápida, sem burocracia, era 

instantâneo, era rápido, contribuía (...inaudível) de saber de tudo que 

estava acontecendo e suportando durante a execução, isso era 

fundamental (...)discordo parcialmente, não posso discordar 

totalmente porque ele deu alguma atenção para o projeto B... impactou 

em prazos, porque tomar as decisões que teriam que ser rápidas, 

muitas das vezes eram postergadas..” 

(Entrevista 8 – Projeto A e projeto B) 

 

Observa-se nas falas dos participantes da pesquisa que para este comportamento, pode-se  

afirmar que houve, a presença deste comportamento para o projeto A, porém, não se verificou 

de forma tão intensa para o projeto B, confirmando o que foi encontrado nas análises 

quantitativas. Todavia, esta diferença fica maior quando excluído o participante 5 desta análise 

pelos mesmos motivos citados no comportamento 5. 

Como resultado da presença deste comportamento, os entrevistados estabeleceram associações 

entre este e dimensões de sucesso futuro da firma e cumprimento de acordos. Não foram citados 

critérios de sucesso que estivessem relacionados a sucesso do cliente. Isso permite confirmar 

que para o caso estudo foi possível confirmar as proposições:  

P8 - Manter relacionamento com partes interessadas impacta positivamente o cumprimento de 

acordos; 

P9 - Manter relacionamento com partes interessadas impacta positivamente o futuro da firma; 

Estas proposições poderiam explicar segundo o resultado da pesquisa a diferença do resultado 

entre os projetos A e B. Contudo não é possível afirmar categoricamente que estes itens são a 

causa raiz da falha dos projetos, pelo fato de haver diversos fatores que poderiam ter contribuído 

com este resultado. 
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Segundo KLOPPENBORG et Al. (2014), o patrocinador do projeto precisa manter e 

desenvolver o relacionamento com as partes interessadas ao longo da execução do projeto, isso 

contribui para positivamente para o cumprimento de acordos do projeto e para o sucesso da 

firma. 

 

6.3.2.7 Análise de conteúdo do comportamento 7 - O patrocinador de projetos garantiu 

comunicação entre o projeto e as demais partes interessadas 

O objetivo dessa categoria foi verificar se o patrocinador de projetos garantiu a comunicação 

entre o projeto e as demais partes interessadas para o projeto A e projeto B. Dessa forma, a 

questão apresentada aos participantes da pesquisa sobre essa categoria, foi para averiguar se o 

Comportamento 7, o patrocinador de projetos garantiu a comunicação entre o projeto e as 

demais partes interessadas esteve presente nos projetos A e B, conforme as falas a seguir: 

 

“Sim, neste ponto já envolvo a parte de meio ambiente também. Tá? 

Porque meio ambiente, comunidade, isso tudo gera uma expectativa 

muito grande, devido a região, local, e também de quem tá dedicado ao 

trabalho... ao projeto. Então isso teve que casar. Então eu me lembro 

que desde quando nós tivermos os portais de aprovação do projeto, eu 

cheguei no projeto  A em 2006, e já tinha um pessoal o 

grande trabalhando na construção né? E a gente via que... que a 

harmonia né... o Gerente na época, que era o paizão,  tinha realmente 

tudo sobre a asa, e todo mundo fazendo a coisa funcionar... isso foi 

tudo muito bem... estruturado.”  

(Entrevista 1 – Sobre o projeto A)  

 

“ela prejudicou a sinergia do projeto B. o projeto não vai de acordo 

com as partes e ele vai vai indo para frente (...) mas de forma enganosa 

(...) aparentemente ele para frente mas cheio de problemas“  

(Entrevista 2 – Sobre o projeto B) 

 

“para o projeto A, tanto do sucesso da firma quanto o sucesso do 

cliente. Não trouxe contratempo para o gerenciamento local, já que 

não houve dificuldades de implantar o projeto na comunidade, trouxe 
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sucesso para firma, tanto econômico, já que não exigiu grandes 

compensações que eram solicitadas e não houve reclamações das 

comunidades.”  

(Entrevista 4 – sobre o projeto A)  

 

“sim tem certeza comunicação tudo na vida né é claro que é quase 

interessados estamos falando também dos acionistas, outro estamos 

falando da da do pessoal da implantação e claro que da operação dar 

esse programa porque o time não era o mesmo. Teve boa comunicação 

no projeto A, eu acho que sim!”   

(Entrevista 7 – sobre o projeto A) 

 

“Contribuiu no alinhamento, (...), definindo em cima do planejamento, 

é possível definir quem fazia, o que, como e quando, ele tava lá para 

garantir que todos estivessem informados de seus esforços, de suas 

atividades e objetivos, era importante para cumprimento de prazo 

principalmente.(...) houveram divergências de comunicação no Projeto 

B, até porque quando nós tínhamos auditoria(...) as informações que 

chegavam até lá, (...) Projeto B trazia eram diferentes das informações 

que eram passadas pela responsáveis da empresa aqui, informações de 

custos, a gente já sabia que tinham custo acima do previsto no 

orçamento e que isso não havia sido reportado, ok? Por isso houve essa 

falha na comunicação”  

(Entrevista 8 – sobre os Projetos A e B) 

 

Observa-se nas falas que para este comportamento, existiram diferenças nas respostas sobre as 

percepções dos participantes, em relação ao comportamento do patrocinador comparando os 

projetos A e B. Por sua vez, verificou-se que os entrevistados conseguem afirmar que houve, a 

presença deste comportamento para o projeto A, porém, não para o B, justificando a ausência 

de falas para a confirmação quando se perguntava a respeito deste comportamento para este 

projeto. Isso confirma o resultado encontrado na análise quantitativa. 

Os participantes estabeleceram associações entre a presença deste comportamento e impactos 

positivos nas seguintes dimensões do sucesso do projeto: sucesso do cliente; futuro da firma e 

cumprimento de acordos. Isso permite confirmar que para o caso estudo foi possível confirmar 

as proposições:   
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P10 - Garantir a comunicação impacta positivamente a satisfação do cliente; 

Esta proposição poderiam explicar, segundo o resultado da pesquisa, a diferença do resultado 

entre os projetos A e B. Contudo não é possível afirmar categoricamente que estes itens são a 

causa raiz da falha dos projetos, pelo fato de haver diversos fatores que poderiam ter contribuído 

com este resultado. 

KLOPPENBORG et Al. (2014), afirma que o patrocinador de projetos precisa apoiar o gerente 

de projetos, empoderando-o para que haja comunicação entre os times, o gerente e demais 

partes interessadas. Para este projetos a satisfação do cliente estava na clareza das informações 

sobre o empreendimento e comunicação com partes interessadas externas ao projeto como 

governo e comunidades. Com estas partes interessadas sendo informadas poderia-se evitar que 

estas impedissem a operação da organização naquela região. 

 

 

6.3.2.8  Análise de conteúdo do comportamento 8 - O patrocinador de projetos se envolveu na 

realização de benefícios do projeto 

 

O objetivo desta categoria foi verificar se houve a participação do patrocinador de projetos na 

realização de benefícios e capacidades para os projetos A e B e entender a quais dimensões de 

sucesso, os participantes associam este comportamento. A pergunta feita aos entrevistados foi 

se o comportamento 8, o patrocinador de projetos participou da realização de benefícios e 

capacidades do projeto. Segundo os entrevistados: 

“ A construção foi mais é que naquele momento desse projeto tiveram 

alguns fatores (...) commodity que foi feita a feasibility study foi 

considerado um ponto seis e chegou a 4 no início do projeto ele se 

pagou muito rápido ele teve sucesso que teve essa variação no preço 

da commodity para ver se mantivesse o preço do da commodity no 

estudo inicial talvez ou não seremos ele 9 meses como foi seria em 2 ou 

em 3 anos(...) Para o projeto B acho que ele tentou ver que o (...) mas 

só que era tarde demais o projeto B (...) mas não tava com aquilo que 

deveria ser feito um dia é cotação retorno atendimento ao cliente da 

forma que (...) poderia ter te entregado no prazo sem mexer de 
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orçamento mas suspeito não alinhados e aí já era tarde demais (...) Inês 

está morta. ”  

(Entrevistado 7 – sobre os projetos A e B) 

 

“como já estava no final do projeto, não tinha muito o que fazer, o que 

prejudicou foi a demora da empresa, em ter como referências as lições 

aprendidas e as falhas do projetos, (...) acho que isso prejudicou mais 

a memória do projeto e a qualidade de futuro empreendimentos.” 

 (Entrevistado 8 – sobre o projeto B) 

 

“continuou prejudicar a empresa até hoje o projeto não foi para frente 

ninguém sabe se vai para porque eu acho que não teve uma lições 

aprendidas(...).” 

(Entrevistado 2 – sobre o projeto B) 

Na fala dos participantes, eles afirmam que para ambos os projetos não houve este 

comportamento confirmando o que foi encontrado nas análises quantitativas. Este 

comportamento foi associado pelos entrevistados ao critérios de sucesso ligados a sucesso do 

cliente e futuro da firma. Não foram encontradas associações deste comportamento à dimensão 

de cumprimento de acordos. Pode-se confirmar com esta afirmação que a proposição da lente 

teórica não pode explicar o resultado dos projetos, pois este comportamento esteve ausente para 

ambos, todavia os entrevistados confirmam esta proposição porque apesar confirmam que o 

impacto de não estarem presentes nos projetos isso impacta no futuro da firma :  

P11 - Patrocinador envolvido na realização de benefícios e capacidades do projeto impacta 

positivamente o futuro da firma 

De acordo com KLOPPENBORG et Al. (2014), o patrocinador precisa avaliar no final do 

projeto se os benefícios prometidos pelo projeto estão sendo entregues, ou se ainda há 

capacidade de entrega para o mesmo. Caso não seja possível, ele deveria cancelar o projeto ou 

criar uma solicitação de mudança com o objetivo de adaptá-lo aos novos requisitos. 
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6.3.2.9  Outras categorias 

 

Como citado na metodologia a pesquisa qualitativa é uma pesquisa emergente. Isso significa 

que novos conceitos podem surgir das análises, e podem  levar o pesquisador a conclusões 

diferentes das planejadas. Abaixo selecionou-se alguns trechos que apontam possíveis causas 

do sucesso do projeto A e possíveis causas do fracasso do projeto B. 

 

“Se você começa a bagunçar esse... esse limite o pessoal vai ter 

problema a planta. Então isso tem que ser muito bem casado, por isso 

que planejamento em uma empresa de mineração eu acho que é um 

ponto é... total, vital pra um empreendimento. As coisas tem que casar. 

Uma empresa que tem um gerente geral ruim, que só aceita algo que 

vem fora não... não avança. No caso... no caso do projeto A eu digo o 

seguinte, que ela... esse projeto iria ocorrer nos primeiros 5 anos, 

mesmo sem gerente geral, porque o minério, ele tá lá. Ele é o baixo 

teor, disseminado que o... que você coloca no... no britador ele fornece 

o material. Uma hora menos recuperável, uma hora mais recuperável, 

com mais minério A e menos minério B, com mais minério B e menos 

minério A. Mas isso acontece. O gerente geral está ali pra fazer o 

encaixe entre as equipes. Mas (...) correria mesmo se não tivesse um 

gerente geral. Porque o minério do projeto A, ele é favorável isso. Hoje 

10 anos depois, 11 anos depois, um bom gerente geral ali tem que ser 

realmente...” 

(Entrevista 1 – sobre projeto A) 

 

O participante afirma que o projeto tinha um potencial tão bom que mesmo sem uma boa gestão 

daria resultados satisfatórios. Neste trecho ele relaciona o sucesso do projeto a um bom 

business case, ou seja, o projeto tinha o potencial de ser muito rentável, sendo que mesmo que 

houvessem erros, em seu início o resultado seria certo. 

 

“Que foi operacionável à partir do momento que foi implantado. Se 

teve atraso ou não, não me lembro disso na época, mas nada gritante 

com certeza.. (...). Talvez tenha tido algum atraso ou outro, mas na que 

impactasse negativamente. levando em conta o momento econômico 
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providencial ao projeto A.(...) Foi em um momento abençoado. 

Momento certo, hora certa e local certo.”  

(Entrevistado 2 – sobre projeto A) 

 

O participante indica que o projeto foi executado e iniciou operação em um momento 

econômico favorável, ou seja, o preço do produto no mercado de commodities estava mais alto 

que o esperado. Isso colaborou para o resultado positivo do projeto. Este item, poderia ser 

associado a gestão e captura de riscos, neste caso um risco positivo para o projeto. 

 

“Em algum momento de processo alguém tomou uma decisão errada. 

Em projeto tudo feito corretamente. Foi um problema de premissa.(...) 

O dado de entrada do projeto... do minério... este foi o erro do 

projeto.... o problema foi de metodologia de processo.. não foi um 

problema de construção.” 

(Entrevista 5 – projeto B) 

 

 

Os participante indicam que houve um problema de estabelecimento de premissas para o 

projeto B. Ele afirma que o projeto B foi executado em cima de premissas inadequadas e esta 

foi a causa-raiz da falha do projeto.  

“como já estava no final do projeto, não tinha muito o que fazer, o que 

prejudicou foi a demora da empresa, em ter como referências as lições 

aprendidas e as falhas do projetos, (...) acho que isso prejudicou mais 

a memória do projeto e a qualidade de futuro empreendimentos.” 

(Entrevistado 8 – sobre o projeto B) 

“continuou prejudicar a empresa até hoje o projeto não foi para frente 

ninguém sabe se vai para porque eu acho que não teve uma lições 

aprendidas(...).” 

 (Entrevistado 2 – sobre o projeto B) 

Processos formais de lições aprendidas podem evitar que este tipo de problema de projeto se 

repita no futuro conforme CARRILO, RUIKAR e FULLER (2013).  

Houve a emersão de algumas categorias que poderiam ser estudadas em profundidade com o 

objetivo de explicar os fatores críticos que contribuíram para o sucesso do projeto A como por 
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exemplo: formulação de um bom projeto de viabilidade econômica, chamado pelo entrevistado 

de business case, variações de cotação de moeda e do preço da commodity (fatores externos ao 

projeto). 

Por outro lado, surgiram em quase todas as entrevistas citações a erros na engenharia de 

processo da planta indústrial por consideração de premissas que posteriormente se provaram 

falsas e a falta de processos formais de captura de lições aprendidas que contribuem para o 

fracasso do projeto B. 

Este estudo não avaliará estas categorias encontradas, todavia, sugere-se que haja um outro 

estudo específico para este caso que faça o mapeamento destas outras possíveis causas que 

expliquem o sucesso do projeto A e o fracasso do projeto B. 

 

6.4 Comparação entre análises quantitativas e comparativas e lente teórica 

 

Foi possível afirmar que a análise de conteúdo executada nas entrevistas corroborou com o que 

foi encontrado como resultado da análise quantitativa aplicada aos questionários. Os três 

comportamentos do patrocinador que foram considerados diferentes para os projetos A e B 

foram os comportamentos 3, 6 e 7 como pode-se observar abaixo: 

 

 

Diferenças nos comportamentos do patrocinador para os projetos A e B  

Comportamentos do 

patrocinador 

Comportamentos 

Diferentes nos 

projetos A e B 

(Análises 

Quantitativas) 

Comportamentos 

Diferentes nos 

projetos A e B 

(Análises de 

Conteúdo) 

Comportamentos 

considerados distintos 

nos projetos A e B 

Comportamento 1     

Comportamento 2    

Comportamento 3 X X X 

Comportamento 4     

Comportamento 5    

Comportamento 6 X X X 

Comportamento 7 X X X 

Comportamento 8       

Quadro 45 - Diferenças nos comportamentos do patrocinador para os projetos A e B 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Através de análises quantitatitvas e qualitativas foram encontradas diferenças entre os três 

comportamento citados para os projetos A e B. Contudo, a análise de conteúdo conseguiu 

associar estes comportamentos às dimensões citadas pelos entrevistados permitindo assim 

comparação com a lente teórica de KLOPPENBORG et Al. (2014).  

Após análise de cada um dos comportamentos que foram considerados diferentes para estes 

dois projetos foi possível associá-los às dimensões de sucesso descritas pela mesma lente 

teórica. Analisando as respostas dos entrevistados foi possível observar que as proposições 

abaixo poderiam explicar como o patrocinador de projetos contribuiu para o sucesso dos 

projetos A e B: 

Proposições para explicar como o patrocinador de projetos contribuiu para o sucesso dos 

projetos A e B 

Código Fase do Projeto Proposição 

P3 Planejamento Garantir o planejamento do projeto impacta positivamente no 

cumprimento de acordos. 

P4 Planejamento Garantir o planejamento do projeto impacta positivamente no 

sucesso do cliente. 

P8 Execução Manter relacionamento com partes interessadas impacta 

positivamente o cumprimento de acordos 

P9 Execução Manter relacionamento com partes interessadas impacta 

positivamente o futuro da firma 

P10 Execução Garantir a comunicação impacta positivamente a satisfação do 

cliente. 

Quadro 46 - Proposições para explicar como o patrocinador de projetos contribuiu para o sucesso dos 

projetos A e B 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As proposições abaixo foram encontradas analisando o conteúdo das respostas dos participantes 

da pesquisa para os comportamentos que não foram considerados diferentes para os dois 

projetos. Sendo assim, não é possível afirmar que estes podem ter contribuído para os resultados 

distintos nos projetos. Contudo, a sua observação na pesquisa, aponta que os participantes 

entendem que tratam-se de proposições verdadeiras: 
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Proposições que os participantes concordam com sua veracidade 

Código Fase do Projeto Proposição 

P1 Iniciação Estabelecer prioridades no projeto impacta positivamente o 

futuro da firma. 

P2 Iniciação Estabelecer critérios de performance do projeto impacta 

positivamente o sucesso do cliente. 

P7 Planejamento Estabelecer relacionamento com partes interessadas impacta 

positivamente o sucesso do cliente.  

P11 Encerramento Patrocinador envolvido na realização de benefícios e 

capacidades do projeto impacta positivamente o futuro da 

firma 

Quadro 47 - Proposições que os participantes concordam com sua veracidade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por último não foi possível identificar esta proposições nesta pesquisa. Isso não significa que 

são falsas, mas que os participantes da pesquisa não entendem que estas ações do patrocinador 

causam impacto negativo no resultado do projeto. As limitações deste estudo podem ter 

contribuído para este resultado. Um outro fator que pode ser considerado como provável causa 

desta diferença, são as distintas percepções do papel do patrocinador por parte da amostra 

avaliada nesta pesquisa se comparada com a amostra da lente teórica.  

 

Proposições formuladas a partir da lente teórica 

Código Fase do Projeto Proposição 

P5 Planejamento Esclarecer os entregáveis do projeto impacta negativamente no 

futuro da firma. 

P6 Planejamento Esclarecer os entregáveis do projeto impacta negativamente no 

sucesso do cliente.  

Quadro 48 - Proposições formuladas a partir da lente teórica 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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7 CONCLUSÃO 

 

A discussão sobre fatores críticos de sucesso em gestão de projetos é feita desde o final da 

década de 70. Diversos autores tentam através de pesquisas exploratórias, explicativas e 

estudos de casos enumerar os fatores que podem fazer a diferença no resultado de um projeto. 

Esta pesquisa, como descrito em sua revisão teórica, afirmou que existem diversos fatores que 

podem contribuir para o sucesso de projetos. Contudo, buscou-se através deste trabalho fazer 

um recorte neste assunto e avaliar como o patrocinador de projetos influencia o sucesso deste 

tipo de iniciativa. 

 

Desde Martin (1976), o suporte da alta gestão é considerado como um fator crítico de sucesso 

em gestão de projetos. Não obstante, este trabalho adotando a visão de CRAWFORD  et Al. 

(2008), considerou que o patrocinador de projetos é o representante da alta gestão no ambiente 

do projeto. Sendo assim, buscou-se um framework que permitisse avaliar como o patrocinador 

de projetos influencia o seu sucesso. A leitura de KLOPPENBORG et Al. (2014), baseada em 

pesquisas anteriores, permite a formulação de uma série de proposições, às quais demonstram 

quais comportamentos do patrocinador de projetos são relevantes para o sucesso de um projeto. 

 

Para explorar como este executivo pode contribuir para o sucesso de projetos, este estudo de 

caso escolheu uma companhia na qual fosse possível avaliar o comportamento do patrocinador 

em relação às suas iniciativas. Para isso, fez-se necessário escolher dois projetos dentro da 

mesma organização. O objetivo desta escolha foi efetuar uma comparação entre estes 

empreendimentos avaliando comparativamente os comportamentos do patrocinador para cada 

um deles.  

 

Um dos objetivos secundários desta pesquisa era obter, através de evidências, a avaliação de 

sucesso de cada projeto, em cada uma das dimensões de sucesso discutidas pela lente teórica. 

Através de entrevistas e pesquisa em fontes secundárias foi possível observar que o projeto A 

foi bem sucedido em todas as dimensões abordadas por esta teoria. Não somente isso, mas foi 

possível entender que este excedeu as expectativas da organização para: (1) cumprimento de 

acordos: o projeto foi entregue antes do prazo acordado, abaixo do orçamento aprovado, e com 

um nível de qualidade próximo ao esperado; (2) sucesso do cliente: o cliente conseguiu pagar 

o projeto em um prazo menor que o esperado excedendo seus requerimentos; (3) futuro da 

firma: permitiu que a organização se tornasse conhecida e que houvesse a captação de dinheiro 
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no mercado de capitais para adquirir outras organizações e até mesmo efetuar construções de 

novos empreendimentos. O projeto B, contudo, não conseguiu atingir o nível esperado de 

sucesso em nenhuma destas dimensões: (1) cumprimentos de acordos: o projeto foi entregue 

acima do orçamento, não cumpriu o prazo acordado, sendo que somente as especificações do 

produto do projeto foram atendidas de forma adequada; (2) sucesso do cliente: o cliente não 

conseguiu manter a planta operando, por que a mesma não conseguiu gerar fluxo de caixa 

suficiente para manter as suas portas abertas; (3) futuro da firma: a organização teve sua 

imagem exposta no mercado, não conseguiu atingir os níveis de produção prometidos e teve 

um aumento significativo de seu endividamento. 

 

Ambos os projetos, foram executados dentro da mesma organização, ou seja, a cultura da 

companhia era a mesma, o time de projetos e o grupo de patrocinadores de projeto não sofreram 

muitas alterações, pois grande parte das pessoas que participaram do projeto A estiveram na 

organização durante a execução do projeto B. Suas técnicas de gestão de projetos seguiram a 

mesma filosofia. Contudo, os dois componentes que aparentavam maiores diferenças eram: o 

período que os projetos foram executados e comportamentos do patrocinador de projetos e do 

time do projeto. Respeitando o recorte adotado, esta pesquisa avaliou somente o 

comportamento do patrocinador de projetos em relação a estas iniciativas. 

 

Com o objetivo de avaliar como o patrocinador de projetos contribuiu para o resultado destas 

iniciativas, avaliou-se comparativamente, seguindo a lente teórica proposta por 

KLOPPENBORG et Al. (2014), o comportamento do patrocinador em relação aos projetos A 

e B. Outro objetivo secundário desta pesquisa foi avaliar quais comportamentos estavam 

presentes em um projeto, que não estavam presentes no outro, ou mesmo, que estavam 

presentes em intensidades muito diferentes. A pesquisa conseguiu demonstrar através de 

análises quantitativas, validadas por análises de conteúdo das respostas de questões semi-

abertas que existiram três comportamentos do patrocinador de projetos diferentes entre as 

iniciativas A e B. Estes comportamentos foram: (1) comportamento 3 - o patrocinador de 

projetos garantiu o planejamento do projeto; (2) comportamento 6 - o patrocinador de projetos 

manteve relacionamento com as partes interessadas; (3) comportamento 7 - o patrocinador de 

projetos garantiu a comunicação entre o projeto e as suas partes interessadas. 

 

Este trabalho também propôs avaliar como cada um destes comportamentos contribuiu para o 

resultado destes projetos. Os dois projetos apresentaram resultados muito distintos e tivemos 
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diferenças significativas apenas em três comportamentos de seus patrocinadores, a pesquisa 

sugere que estes podem ter contribuído para o fracasso do projeto B se comparado ao projeto 

A. O processo de análise de conteúdo, buscou identificar sob o ponto de vista dos entrevistados 

quais foram os impactos de cada um destes comportamentos para o resultado destes projetos. 

Encontrou-se diversas citações para cada um deles, contudo, outro objetivo secundário era 

avaliar se alguma das proposições formuladas baseadas em KLOPPENBORG et Al. (2014), 

poderiam explicar as diferenças entre os dois projetos. As proposições encontradas foram: (P3) 

- Garantir o planejamento do projeto impacta positivamente no cumprimento de acordos; (P4) 

- Garantir o planejamento do projeto impacta positivamente no sucesso do cliente; (P8)- manter 

relacionamento com partes interessadas impacta positivamente o cumprimento de acordos; 

(P9)- manter relacionamento com partes interessadas impacta positivamente o futuro da firma; 

(P10) - Garantir a comunicação impacta positivamente a satisfação do cliente. 

 

Apesar de não ser possível afirmar que os comportamentos considerados iguais nos projetos A 

e B expliquem o seus respectivos resultados, a pesquisa encontrou, baseado nas respostas dos 

entrevistados, concordância com as seguintes proposições:(P1)-Estabelecer prioridades no 

projeto impacta positivamente o futuro da firma; (P2)-Estabelecer critérios de performance do 

projeto impacta positivamente o sucesso do cliente; (P7)-Estabelecer relacionamento com 

partes interessadas impacta positivamente o sucesso do cliente; (P11)-Patrocinador envolvido 

na realização de benefícios e capacidades do projeto impacta positivamente o futuro da firma. 

 

Entretanto, não encontrou-se nesta pesquisa nenhuma afirmação que concorde com as 

seguintes proposições:(P5)- Esclarecer os entregáveis do projeto impacta negativamente no 

futuro da firma; (P6) - Esclarecer os entregáveis do projeto impacta negativamente no sucesso 

do cliente. O que não significa que estas não sejam verdadeiras, mas que neste estudo de caso, 

para esta organização isso não se verificou nem mesmo nas entrevistas com os participantes. 

 

Considera-se portanto, que o patrocinador de projetos contribui para o sucesso dos projetos 

estudados no caso, segundo a percepção dos entrevistados. Especificamente, através dos três 

comportamentos distintos para os dois projetos foi possível observar isto. 

 

Houve também a emersão de outros fatores críticos de sucesso que contribuíram para os 

resultados distintos dos dois projetos, apontado que o sucesso em gestão de projetos é um 

problema multifatorial. Ao longo das entrevistas, diversas vezes foram citados problemas de 
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engenharia no projeto B, relacionados ao estabelecimento de premissas que no futuro se 

provaram falsas. O momento de mercado e as variações de cotações de moeda e do preço das 

commodities, as quais esta organização produz, também foram citados como fatores que 

contribuíram para o sucesso do projeto A. Para ambos os casos o modelo proposto por 

SHENHAR e DVIR (2005) se adequa, uma vez que indica que a gestão de fatores externos ao 

projeto (sejam eles riscos ou oportunidades) tem impacto significativo no sucesso de projetos. 

Sugere-se que sejam feitos outros estudos que possam complementar a avaliação deste estudo 

de caso, permitindo assim avaliar quais os outros fatores que contribuíram para o resultado 

diferente nestes dois projetos, observando diferentes recortes. 

 

Foram identificadas diversas limitações na execução deste estudo que têm influência no 

resultado deste projeto. A limitação do tamanho da amostra, foi uma destas, uma vez que por 

se tratar de uma análise pareada entre os dois projetos, era necessário que os participantes 

tivessem atuado nos dois projetos. Dentro de uma população de aproximadamente duzentos 

colaboradores que estavam na companhia durante a execução destas duas iniciativas, foi 

possível contar com a participação de somente oito pessoas. Esta amostra reduzida e não 

aleatória dificultou o processo de avaliação estatística, sendo que o teste de postos sinalizados 

de Wilcoxon mostrou-se o mais adequado para a análise desta pequena amostra, uma vez que 

seu resultado foi confirmado pela análise de conteúdo conduzida. Um dos entrevistados 

demonstrou durante sua entrevista preferência clara pelo processo de execução do projeto B, 

uma vez que somente neste projeto teve sua área incluída de forma efetiva, todos os demais 

consideraram que o projeto A tinha sido superior nos comportamentos relacionados à 

comunicação, o que inclui os comportamentos 5, 6 e 7. 

 

Entende-se que este estudo pode contribuir para gerar insights sobre como o comportamento e 

envolvimento do patrocinador de projetos na condução destas iniciativas é importante para o 

resultado de cada uma delas. Por tratar-se de um caso intrínseco seu resultado não é de fácil 

generalização, sugere-se portanto estudos mais abrangentes que demonstrem como o 

patrocinador de projetos influencia o sucesso de outros projetos. Este estudo torna-se relevante, 

analisando-o do ponto de vista da indústria na qual ele está inserido.  

 

A construção de grandes plantas indústriais para processamento de commodities consome 

grandes volumes de capital, e este tipo de estudo pode ajudar aos patrocinadores sejam eles, 

internos a companhia ou externos como acionistas e sócios investidores a se atentarem para a 
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importância de sua participação e apoio contribuindo para o sucesso do empreendimento. Este 

estudo sugere que os patrocinadores de projetos apoiem ativamente a equipe de gerenciamento 

de projetos, o que podem aumentar substancialmente a probabilidade de sucesso de suas 

iniciativas. Como ponto de partida, entende-se que as organizações poderiam priorizar os 

comportamentos que foram observados neste estudo como relevantes, para o sucesso de 

projetos. 

 

Este trabalho sugere que sejam feitos outros estudos que avaliem se os comportamentos do 

patrocinador considerados relevantes por esta pesquisa se confirmam para outras indústrias. A 

avalição de fatores que contribuíram para o fracasso de projetos de mineração no Brasil 

também poderia ser tema de outro estudo, pois contribuíria para o desenvolvimento de 

conhecimento para este tipo de projeto dentro do país. 
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ANEXOS 

Questionário de Avaliação do Comportamento do Patrocinador 

Categorias Afirmação Concorda ? Como isso contribuiu  

para o sucesso ou 

fracasso do projeto ? 

Em que ? 

Fase de Iniciação 

Estabelecer 

prioridades 

para o projeto. 

O patrocinador de 

projetos estabeleceu 

prioridades. 

(1) Não concordo 

totalmente 

(2) Não concordo 

parcialmente 

(3) Indiferente 

(4) Concordo parcialmente 

(5) Concordo totalmente   

Estabelecer 

critérios de 

desempenho 

para o projeto 

O patrocinador de 

projetos estabeleceu 

critérios de 

desempenho 

(1) Não concordo 

totalmente 

(2) Não concordo 

parcialmente 

(3) Indiferente 

(4) Concordo parcialmente 

(5) Concordo totalmente   

Fase de Planejamento 

Garantir 

planejamento  

O patrocinador de 

projetos garantiu o 

planejamento 

adequado do 

projeto. 

(1) Não concordo 

totalmente 

(2) Não concordo 

parcialmente 

(3) Indiferente 

(4) Concordo parcialmente 

(5) Concordo totalmente  

Esclarecer os 

entregáveis 

O patrocinador de 

projetos esclareceu 

os entregáveis que o 

projeto deveria 

gerar. 

(1) Não concordo 

totalmente 

(2) Não concordo 

parcialmente 

(3) Indiferente 

(4) Concordo parcialmente 

(5) Concordo totalmente  
Estabelecer 

relacionamento 

com as partes 

interessadas. 

O patrocinador de 

projetos estabeleceu 

relacionamento com 

as partes 

interessadas 

identificadas. 

(1) Não concordo 

totalmente 

(2) Não concordo 

parcialmente 

(3) Indiferente 
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(4) Concordo parcialmente 

(5) Concordo totalmente 

Fase de Execução 

Manter 

relacionamento 

com as partes 

interessadas 

O patrocinador de 

projetos manteve o 

relacionamento com 

as partes 

interessadas. 

 

(1) Não concordo 

totalmente 

(2) Não concordo 

parcialmente 

(3) Indiferente 

(4) Concordo parcialmente 

(5) Concordo totalmente    

Garantir a 

comunicação 

O patrocinador de 

projetos garantiu a 

comunicação entre o 

projeto e as demais 

partes interessadas. 

 

(1) Não concordo 

totalmente 

(2) Não concordo 

parcialmente 

(3) Indiferente 

(4) Concordo parcialmente 

(5) Concordo totalmente    

Fase de Encerramento 

Patrocinador 

envolvido no 

encerramento 

do projeto 

O patrocinador de 

projetos se envolveu 

na realização de 

benefícios e 

capacidades do 

projeto.  

(1) Não concordo 

totalmente 

(2) Não concordo 

parcialmente 

(3) Indiferente 

(4) Concordo parcialmente 

(5) Concordo totalmente   

 

Questionário sobre sucesso do projeto 

Vocês concorda com as afirmações abaixo ?   

Projeto A   

O projeto A foi bem sucedido no cumprimento de acordos. () SIM () NÃO () NÃO SEI 

O projeto A contribuiu para o sucesso para o cliente. () SIM ( ) NÃO () NÃO SEI 

O projeto A contribuiu positivamente para o futuro da 

empresa. () SIM ( ) NÃO () NÃO SEI 

Projeto B   

O projeto B foi bem sucedido no cumprimento de acordos. ( ) SIM () NÃO () NÃO SEI 

O projeto B contribuiu para o sucesso para o cliente. ( ) SIM () NÃO () NÃO SEI 

O projeto B contribuiu positivamente para o futuro da 

empresa. ( ) SIM () NÃO () NÃO SEI 

 

 


