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RESUMO 

 

Objetivo – O estudo tem como objetivo verificar a influência dos traços de personalidade dos 

profissionais de projetos no sucesso destes. Além disso, objetiva-se identificar qual o traço de 

personalidade (extroversão, socialização, conscienciosidade, neuroticismo, abertura a novas 

experiências) influencia positivamente no sucesso dos projetos.   

Metodologia – A pesquisa utilizou abordagem quantitativa, com aplicação de um questionário 

fechado e estruturado. O uso das ferramentas estatísticas adequadas possibilitou a geração de 

resultados e análises a partir da amostra utilizada. 

Resultados – Foi demostrado que os traços de personalidade dos profissionais de projetos 

influenciam o sucesso dos projetos por estes conduzidos. Além disso, concluiu-se que 

Extroversão, conscienciosidade e abertura influenciam positivamente o sucesso dos projetos e 

que socialização e neuroticismo não influenciam o sucesso dos projetos.  

Limitações – As análises foram realizadas a partir de variáveis latentes e a referência utilizada 

foi dos últimos três projetos em que os profissionais respondentes participaram.  

Contribuições acadêmicas – Espera-se que esta pesquisa incentive e despertade o interesse 

para o desenvolvimento de outros estudos acadêmicos relacionados a traços de personalidade e 

sucesso de projetos. Além disso, espera-se que este trabalho tenha ampliado o conhecimento 

sobre o tema gerenciamento de projetos, o qual tem sua importância comprovada. 

Contribuições práticas – A pesquisa buscou possibilitar que as organizações selecionem perfis 

que se adequam melhor à descrição de trabalho dos profissionais de projetos e, com isso, 

obtenham mais sucesso nos projetos desenvolvidos internamente.  

 Originalidade – Pelo nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que relaciona traços de 

personalidade e sucesso dos projetos.  

 

 

Palavras-chave:  Projetos. Gerenciamento de Projetos. Gerente de Projetos. Profissionais de 

Projetos. Equipe de Projetos. Traços de Personalidade. Sucesso de Projetos. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Purpose – The study aims to verify the influence of the personality traits of project 

professionals without success. In addition, the objective of identifying the personality trait 

(extroversion, socialization, awareness, neuroticism, opening up new experiences) positively 

influences the success of the projects. 

Methodology – The research used a quantitative approach, with the application of a closed and 

structured questionnaire. The use of appropriate statistical tools enabled the generation of 

results and analyzes from the sample used. 

Findings – It was demonstrated that the personality traits of the project professionals influence 

the success of the projects carried out by them. In addition, it was concluded that Extroversion, 

conscientiousness and openness positively influence the success of the projects and that 

socialization and neuroticism do not influence the success of the projects. 

Research Limitations – The analyzes were performed based on latent variables and the 

reference used was from the last three projects in which the respondent professionals 

participated. 

Academic contributions – This research is expected to encourage and arouse interest for the 

development of other academic studies related to personality traits and project success. In 

addition, it is hoped that this work has expanded knowledge on the topic of project management, 

which has proven its importance. 

Practical contributions – The research sought to enable organizations to select profiles that 

are better suited to the job description of project professionals and, with this, obtain more 

success in projects developed internally. 

Originality – To our knowledge, this is the first study that lists personality traits and the success 

of projects. 

 

 

Keywords: Projects. Project Management. Project Manager. Project Professionals. Project 

Team. Personality Traits. Project Success. 

Paper category: Master´s thesis/ Research paper 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Contextualização do Estudo 

 

 

Nos últimos anos, o consumo no Brasil tem sofrido grande alteração de perfil em virtude 

da mudança do contexto econômico, político, social e tecnológico. O processo de compra dos 

consumidores sofre mudança contínua no decorrer dos anos devido à adoção de tecnologias 

móveis com acesso à internet (WANG; MALTHOUSE; KRISHNAMURTHI, 2015).  

Consumidores mais exigentes, novos competidores, redução forçada do ciclo de vida 

dos produtos, novo perfil da força de trabalho e muitos outros fatores pressionam as 

organizações (WOOD JR., 1995).  

Com isso, devido à grande complexidade e competitividade no mercado atual, é 

necessário que as empresas atendam de forma rápida e eficiente ao que é sugerido, bem como 

busquem mudanças que auxiliem no aprimoramento de sua gestão, com o propósito de atingir 

resultados positivos, independentemente de sua categoria.  

A partir disso, salienta-se que um projeto é um instrumento que as organizações 

possuem para implementar as mudanças necessárias para atingir seus objetivos. Para Kerzner 

(2006), um projeto pode ser definido como um empreendimento que possui um objetivo bem 

definido, o qual consome recursos e opera sob pressão de prazos, custos e qualidade. 

Dai e Wells (2004) apontam que o desempenho dos projetos é maior em organizações 

que adotam práticas de gerenciamento de projetos, se comparado com as organizações que não 

adotam. Lappe e Spang (2014) apresentam os resultados de sua pesquisa, na qual aplicaram um 

modelo para aferir o retorno dos escritórios de projetos sobre os investimentos realizados. Dessa 

forma, os autores verificaram uma relação positiva entre os investimentos em gerenciamento 

de projetos e os benefícios qualitativos e quantitativos para a organização. 

Por isso, o planejamento, ou seja, o monitoramento da evolução do projeto, garante que 

a empresa tenha alto conhecimento do empreendimento, com a finalidade de permitir que a 

condução dos trabalhos seja mais eficiente. Esse tipo de estudo prévio e controle proativo 

trazem ao projeto os benefícios do conhecimento pleno, detecção de situações desfavoráveis, 

agilidade na tomada de decisões, controle orçamentário, otimização de alocação de recursos, 

referência para acompanhamento, padronização, referência para metas, documentação e 

rastreabilidade, criação de dados históricos e profissionalismo. 



 

 

 

 

Kerzner (2006) salienta que é quase impossível vender soluções completas aos clientes 

sem que se tenha prática de gestão de projetos, porque o que se está vendendo é, na verdade, 

essa experiência. 

Observa-se que o gerenciamento de projetos nas organizações adquire cada vez mais 

importância; consequentemente, as empresas executam projetos como resposta a essas 

mudanças de contexto, com o objetivo de atingir a sua estratégia (CORRÊA, 2016). No 

gerenciamento de projetos, observa-se um ator importante nesse processo, o profissional de 

projetos, o qual é visto pelas organizações como o responsável por garantir desempenho 

esperado de cada projeto (PMI, 2017, p. 52).  Para Shenhar et al. (2002), o perfil dos 

profissionais de projetos são uma parte crucial do gerenciamento de projetos, o qual impacta 

diretamente nos resultados bem-sucedidos do projeto. 

Segundo o PMI (2017, p. 53) pesquisas mostram que os gerentes de projeto bem-

sucedidos utilizam certas habilidades essenciais de modo consistente e efetivo. Pesquisas 

também revelam que 2% dos principais gerentes de projeto, conforme designado por seus 

superiores e membros da equipe, se destacam ao demonstrar habilidades de relacionamento e 

comunicação superiores sem deixar de manter uma atitude positiva (PMI, 2017, p. 53). 

Existem estudos com o objetivo de medir o desempenho dos projetos (PINTO; SLEVIN, 

1988; MEREDITH; MANTEL, 1985; AHADZIE; PROVERBS; OLOMOLAIYE, 2008; 

TOOR; OGUNLANA, 2010; REZVANI et al., 2016; HENKEL et al., 2019). Esses estudos 

citam o “triângulo de ferro”, que indica o desempenho do projeto com relação a prazo, custo e 

qualidade e os aspectos subjetivos, que visam medir a satisfação e a percepção de resultado das 

partes interessadas do projeto (ROCHA et al., 2014). Porém, para que o desempenho dos 

projetos seja alcançado, verifica-se um caminho a ser percorrido, o qual exige habilidades 

técnicas e comportamentais e características específicas dos profissionais de projetos, as quais 

foram verificadas com base nos conceitos de Moura, Carneiro e Diniz (2017), autores que 

estudaram os traços de personalidade e como as características pessoais moldam o 

comportamento do profissional de projetos e sinalizam quais as suas preferências e motivações. 

Kerzner (2006) descreve gestão de projetos como planejamento, programação e controle 

de uma série de tarefas integradas para atingir o objetivo com o êxito, visando benefício dos 

seus participantes. Segundo Aga et al.  (2016), que investigaram sobre a ligação entre liderança 

e sucesso do projeto, o profissional de projetos possui um papel fundamental para que um 

projeto seja bem-sucedido. 



 

 

 

 

Diante do contexto apresentado, o presente trabalho tem como problema de pesquisa a 

seguinte questão: qual a influência dos traços de personalidade dos profissionais de 

projetos no sucesso dos projetos? 

  

 

1.2 Relevância do Estudo 

 

Na literatura, apesar de existirem diversos estudos sobre o sucesso de projetos (PINTO; 

SLEVIN, 1988; MEREDITH; MANTEL, 1985; AHADZIE; PROVERBS; OLOMOLAIYE, 

2008; TOOR; OGUNLANA, 2010; REZVANI et al., 2016; HENKEL et al., 2019), ainda se 

percebe uma lacuna na busca pelo entendimento sobre como os traços de personalidade dos 

indivíduos estão relacionados com o sucesso desse projetos.  

Olomolaiye (2008), por exemplo, busca identificar a relação entre as competências 

técnicas dos profissionais de projetos e o sucesso dos projetos por estes gerenciados, o que 

demonstra alta relevância das competências técnicas nos estudos sobre sucesso e desempenho 

dos projetos. Porém, verifica-se uma lacuna sobre estudos que especifiquem relações positivas 

entre os traços de personalidade e o sucesso dos projetos, pois sabe-se que os traços de 

personalidade dos indivíduos definem o seu comportamento (ALLPORT, 1961), o qual, por sua 

vez, pode influenciar no dia a dia de trabalho e na convivência com outros indivíduos, podendo 

assim gerar desempenho diferente de acordo com cada traço.  

Além da lacuna da literatura, verifica-se uma relevância do estudo no âmbito 

empresarial, pois conforme Scott-Young e Samson (2008), identifica-se a necessidade de 

execução de projetos mais eficazes e assertivos dentro das organizações; para o que, verifica-

se a importância de se contar com profissionais aptos que possam garantir melhor desempenho 

e resultado. 

Sabe-se que esses profissionais, requerem um conjunto de competências técnicas e 

comportamentais (PMI, 2017; RAMAZANI; JERGEAS, 2015; MOURA; CARNEIRO; 

DINIZ, 2017) e que os traços de personalidade influenciam nos comportamentos dos seres 

humanos e em suas habilidades (CATTELL, 1965), as quais refletem em consequências 

positivas ou negativas no dia a dia de trabalho de um profissional (HURTZ; DONAVAN, 

2000).  

Diante do exposto, objetiva-se, com esse estudo, verificar a influência dos traços de 

personalidade dos profissionais de projetos no sucesso dos projetos por eles conduzidos. A 

escolha pelo presente estudo também se justifica pela importância do setor de serviços e do 



 

 

 

 

gerenciamento de projetos para empresas, uma vez que o sucesso de um projeto depende de 

uma boa organização, que atenda às necessidades exigidas, de modo que o produto combinado 

seja entregue de acordo com o especificado e com todos os benefícios proporcionados por um 

eficiente gerenciamento para execução. 

 

 

1.3 Objetivo do Estudo 

 

 

O estudo tem como objetivo verificar a influência dos traços de personalidade dos 

profissionais de projetos no sucesso destes. Além disso, objetiva-se identificar qual o traço de 

personalidade (extroversão, socialização, conscienciosidade, neuroticismo, abertura a novas 

experiências) influencia positivamente no sucesso dos projetos.   

 

 

1.4 Delimitação do Estudo 

 

 

O gerenciamento de projetos tem sua utilização em diversos setores e áreas ao redor do 

mundo. Com isso, para tornar esse estudo viável dentro das imposições de prazos e tempos, foi 

preciso lançar mão de limites à pesquisa. 

Com isso, delimitou-se que o estudo será realizado no âmbito de gerenciamento de 

projetos com profissionais atuem nessa área no Brasil. O presente estudo denominou esses 

profissionais como profissionais de projetos.  

Entendeu-se como profissionais de projetos os indivíduos que detém conhecimento na 

área e trabalham em empresas e áreas relacionadas ao gerenciamento de projetos. Limitando 

assim a profissionais que: a) possuam cargos específicos relacionados ao gerenciamento de 

projetos; b) trabalhem ou já tenham trabalhado em empresas que executem projetos como meio 

de prestação de serviços ou como meio para a realização de mudanças internas. 

Não se fez necessário realizar limitação regional, visto que os respondentes atuam em 

empresas situadas no contexto brasileiro.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo serão descritas as referências teóricas que suportarão o estudo 

metodológico do presente trabalho. Será possível apresentar o contexto dos projetos nas 

organizações e o sucesso dele derivado, além da identificação dos traços de personalidade que 

os influenciam. 

 

 

2.1 Projetos  

 

 

Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo. Os projetos e as operações diferem, principalmente, no fato de que os 

projetos são temporários e exclusivos, dotados de início, meio e fim, enquanto as operações são 

contínuas e repetitivas (PMI, 2017).  

Para Kerzner (2006), o projeto é definido como um empreendimento que possui um 

objetivo bem definido, o qual consome recursos e opera sob pressão de prazos, custos e 

qualidade. O processo de gerenciamento de projetos é um conjunto de ações gerenciais e 

atividades realizadas para obter um conjunto preestabelecido de produtos, resultados ou 

serviços (PMI, 2017). 

Kerzner (2003) salienta que o escritório de projetos tem a responsabilidade de manter 

toda a propriedade intelectual relativa ao gerenciamento de projetos e apoiar ativamente o 

planejamento estratégico da organização. 

Segundo Corrêa (2016), percebe-se que no Brasil há um esforço por parte das empresas 

em se adequar aos padrões do mercado e aos desejos dos consumidores atuais. Tal fenômeno 

está sendo gerado pela mudança de comportamento constante desses consumidores e do 

contexto econômico, político, social e tecnológico no qual as organizações estão inseridas. 

Segundo Porter (2010), a manutenção da competitividade e sustentabilidade depende da 

estratégia que a empresa pretende adotar frente aos seus concorrentes. 

A execução da estratégia das organizações pode ser realizada por meio de projetos 

planejados e efetuados de maneira eficaz. Assim, tem sido cada vez maior a importância do 

gerenciamento de projetos nas organizações, de modo que as empresas os executam como 

resposta a estas mudanças de contexto, com o objetivo de atingir a sua estratégia (CORRÊA, 

2016). 
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A minimização do tempo de entrega de um novo produto ao mercado deve ser um dos 

objetivos das organizações, visto que a execução lenta de um projeto pode causar a entrega 

tardia de um produto ao mercado, o que irá transformar uma oportunidade promissora de 

investimento em um fracasso dispendioso para a organização (SCOTT-YOUNG; SAMSON, 

2008). 

Kezrner (2016) cita que é quase impossível vender soluções completas aos clientes sem 

ter práticas superiores de gestão de projetos, porque o que se está vendendo é, na verdade, 

experiência em gestão de projetos. Com isso, verifica-se a importância da execução dos projetos 

dentro de uma organização para que esta se mantenha competitiva e à frente do mercado e, 

também, a necessidade de um gerenciamento de projetos eficaz que garanta o resultado 

esperado.  

Menezes (2012) ressalta a importância de se conhecer os benefícios que a implantação 

de um EGP pode trazer para a organização, os quais, quando bem explorados, podem acarretar 

considerável vantagem competitiva. 

Por essa razão, o gerenciamento de projetos tem se tornado uma estratégia fundamental 

nas organizações devido à capacidade de adaptabilidade de ações para cada tipo de negócio. 

Assim, vem se consolidando de forma mais efetiva por meio das boas práticas do mercado e, 

consequentemente, transformando as organizações que adotam os preceitos de projetos em 

instituições cada vez mais voltadas à obtenção de resultados por objetivos (MORONI; 

HANSEN, 2006). 

As boas práticas da implementação da gestão de projetos estão ligadas às dez áreas de 

conhecimento em gerenciamento de projetos, que se subdividem em: gerenciamento da 

integração, do escopo, do tempo, dos custos, da qualidade, dos recursos humanos, das 

comunicações, dos riscos, das aquisições e das partes interessadas (PMI, 2017). 

Com o desenvolvimento e a aplicação das áreas de conhecimento do gerenciamento de 

projetos, as organizações têm a possibilidade de integrar diferentes áreas da empresa, o que leva 

cada área a poder empregar esforços na direção de objetivos em comum, trazendo à luz soluções 

que contribuam para a competitividade da empresa em um mercado exigente (MORONI; 

HANSEN, 2006). 

No arcabouço do gerenciamento de projetos nas organizações, quando se busca ampliar 

as chances de competitividade, as organizações devem entender que as técnicas em projetos são 

complexas e requerem uma diversificação de habilidades a fim de lidar com as incertezas que 

são inerentes ao ambiente empresarial, demandando, assim, o emprego de conceitos atrelados 
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a planejamento, controle e avaliação das melhores práticas que trarão resultados satisfatórios 

(REIS, 2011). 

A gestão de projetos nas organizações pode ser considerada uma importante ferramenta 

voltada para o direcionamento do futuro organizacional. Esse conceito diz respeito ao emprego 

das boas práticas do gerenciamento de projetos na busca por levar uma organização de um 

estado atual a uma situação futura desejável, com os objetivos bem estruturados e alcançáveis 

(PMI, 2017). 

Assim, a implementação de um gerenciamento de projetos nas organizações é 

considerada algo essencial para se alcançar uma determinada mudança na forma como uma 

empresa irá operar, pois exige que a organização esteja disposta a criar uma zona fora da área 

de conforto, à qual está acostumada, e a interagir com toda a equipe em busca de resultados 

positivos (JUCÁ JUNIOR, 2005). 

A operação por projetos é uma demanda das organizações que buscam a melhoria da 

performance organizacional ao perseguir resultados mais satisfatórios, além de promover uma 

maior interação entre as equipes, orientando-as a realizar atividades específica, que, no futuro, 

atende a um objetivo comum (PMI, 2017). 

Considerando que o gerenciamento de projetos está voltado ao alcance dos objetivos 

organizacionais, vale ressaltar que a aplicação das ferramentas de planejamento e o controle 

das variáveis atreladas a um projeto são um fator crítico de sucesso para as organizações que 

desejam provocar as mudanças necessárias a fim de lidar com os impactos gerados pela 

concorrência acirrada do ambiente empresarial (CASTRO, 2014). 

Assim, é necessário ter tal pensamento sobre a prática das ferramentas de planejamento 

e controle que buscam subsidiar ações voltadas ao combate da concorrência e à manutenção da 

empresa no mercado em que atua, pois, em se tratando de gerenciamento de projetos, os 

recursos pretendidos ao uso são escassos e capazes de prejudicar os resultados organizacionais 

quando não bem empregados (CRAWFORD, 2002). 

Esse talvez seja o ponto crucial para o gerenciamento de projetos que estejam voltados 

às organizações com pretensões de adotar as boas práticas, haja vista que, sem planejamento e 

controle, o emprego dos recursos necessários pode estar fadado ao fracasso na organização e 

oferecer prejuízos em vez de bons resultados (CASTRO, 2014). 

Outra visão sobre a operação por projetos nas organizações é a superação das estruturas 

funcionais e hierarquizadas, endossadas pelo comando e controle. Desse modo, uma adoção das 

boas práticas das operações por projetos pode auxiliar as empresas na busca por melhorias dos 

processos internos e dos resultados financeiros e estruturais, cujo objetivo é a integração e a 
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interação de pessoas na condução de propostas complexas para enfrentar as adversidades do 

mercado e do ambiente empresarial como um todo (MORONI; HANSEN, 2006). 

Por fim, a orientação por projetos busca ajudar as organizações no melhor alinhamento 

com os objetivos organizacionais, que fazem parte da estrutura do negócio, auxiliando, assim, 

a manutenção do empreendimento no mercado, além da busca pela satisfação dos clientes e 

demais partes interessadas. Os projetos são, também, o caminho para o aprimoramento da 

tomada de decisão na adoção das melhores estratégias e, sobretudo, na busca pela redução dos 

custos operacionais (PMI, 2017). 

 

 

2.2 Profissionais de Projetos 

 

 

Segundo o Project Management Institute – PMI (2017, p. 53), o gerente de projetos é a 

pessoa designada pela organização executora para atingir os objetivos do projeto. O Guia aponta 

que as ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos são específicas a este gerenciamento 

e que, para um profissional ser eficaz, ele precisa ter as habilidades da área específica, não 

sendo suficientes, entretanto, apenas essas técnicas.  

Na sexta edição do guia PMBOK (2017), o gerente de projetos é comparado a um 

maestro, ele não precisa saber tocar todos os instrumentos, mas seu conhecimento deve 

permitir-lhe a compreensão e a experiência de música, de modo que ele possa usar todas as 

ferramentas necessárias para alcançar o som ideal (PMI, 2017). 

O PMI (2017) salienta que o gerenciamento de projetos eficaz requer que o gerente 

tenha, além das habilidades e conhecimento técnicos, três pontos essenciais: o conhecimento – 

aquilo que ele sabe sobre o gerenciamento – ; o desempenho – o que ele é capaz de realizar 

enquanto aplica seu conhecimento –; e o pessoal – o comportamento do gerente na execução 

do projeto ou atividades relacionadas.  

Segundo o PMI (2017), a efetividade pessoal abrange atitude – principal característica 

de personalidade e liderança –, além da capacidade de orientar a equipe do projeto, ao mesmo 

tempo que atinge objetivos e equilibra as restrições dele assegurando a eficiência das operações 

do negócio.  

Segundo Silva e Sasso (2016), os profissionais de projetos podem determinar o sucesso 

ou o fracasso de um projeto. Os autores destacam que as responsabilidades desse profissional 

representam as obrigações em relação a resultados, atividades, recursos ou padrão de conduta.  
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Os autores mencionam que é responsabilidade desse profissional assegurar a realização 

do projeto dentro dos prazos e custos estabelecidos, salientando que apenas as capacidades 

técnicas de um gerente não são suficientes para cumprir essa missão que a organização lhe 

confere – ainda assim, pelo princípio da liderança das equipes, deve buscar atingir os resultados 

esperados (SILVA; SASSO, 2016).  

Segundo o PMI (2017), o gerente de projetos é o indivíduo que deve usar de habilidades 

comportamentais, tais como o relacionamento interpessoal e de gerenciamento de pessoas, 

como qualidades necessárias para o alcance dos objetivos dos projetos que ele lidera.  

Com base nessa premissa, pode-se dizer que o profissional de projetos deve assumir a 

característica de um líder capaz de conduzir as equipes ao entendimento não só da organização, 

mas também da importância do trabalho em prol dos benefícios organizacionais. Entende-se 

que, para isso, ele deve ser: otimista, positivo, colaborativo, convincente e balancear metas 

concorrentes e opostas (PMI, 2017). 

Segundo Moura, Carneiro e Diniz (2017), as características pessoais desse profissional 

têm diferentes efeitos no desempenho dos projetos. Dessa forma, concluíram que, na busca por 

melhorias no desempenho dos projetos, tais características devem ser priorizadas no processo 

de seleção desses profissionais.  

O profissional de projetos deve ser capaz de interagir com diversas áreas do projeto que 

extrapolam as atividades em si, pois ele vai interagir não somente com as equipes, mas também 

com as partes interessadas no projeto, os patrocinadores do projeto, bem como os demais 

envolvidos em sua execução (PMI, 2017). 

Verifica-se que a aplicação isolada de técnicas ou ferramentas de gerenciamento de 

projetos, assim como a presença de estruturas organizacionais dedicadas aos projetos, ou de 

profissionais com certificação em métodos normatizados, não são, por si só, suficientes para a 

obtenção de sucesso em projetos, nesse quesito, verifica-se a influência de outros fatores 

(VIEIRA; ANTONIOLI, 2018).  

Ramazani e Jergeas (2015) identificaram a necessidade de treinamento específico para 

os profissionais de projetos. Segundo a pesquisa dos autores, a necessidade existe em virtude 

do aumento da complexidade do gerenciamento, que ano após ano tem mudando 

significativamente no cenário empresarial global. 

 Além disso, vale ressaltar a importância de os profissionais de projetos possuírem 

conhecimentos técnicos, habilidades de liderança e gestão e a capacidade de pensamento crítico 

para lidar com ambiente complexos e em constante mudança, como o ambiente de projetos, 

haja vista que as exigências de clientes têm forçado as organizações a repensarem estratégias 
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voltadas à satisfação destes e à manutenção da empresa no mercado em que atua (RAMAZANI; 

JERGEAS, 2015).  

O profissional de projetos deve ser também um indivíduo capaz de estabelecer confiança 

entre as equipes do projeto, usar da persuasão para convencer sobre a necessidade de seguir o 

planejado e sobre a expectativa de que o resultado pode ser satisfatório; além disso, ser político, 

administrando perspectivas, aceitando retornos da equipe, mesmo que não sejam tão positivos, 

saber questionar e ouvir e reconhecer o outro quando for pertinente (PMI, 2017). 

Os profissionais de projetos são pessoas reconhecidas pelas ações que empregam em 

prol de mudanças e não se sentem desconfortáveis quando a mudança ocorre. Geralmente os 

gerentes são pessoas flexíveis à volatilidade do mercado, pois utilizam as boas práticas adotadas 

por projetos, tendo todas as ações planejadas e voltadas aos resultados, com conhecimento 

necessário para agir em meio as adversidades (PMI, 2017). 

Agrupando as características inerentes ao gerenciamento de projetos, a literatura aponta 

que o que se espera de um profissional de projetos é a entrega do trabalho dentro do planejado 

e dos resultados previamente estabelecidos, atendendo as expectativas das partes interessadas 

tanto nos projetos, quanto nos objetivos organizacionais (BANZI JUNIOR et al., 2011). 

Além disso, um dos papéis do profissional de projetos é realizar o processo de 

comunicação, principalmente com o patrocinador do projeto. É justamente no processo de 

comunicação que se identificam os feedbacks necessários para ajuste dos projetos, se 

necessário; além disso, indica seriedade e transparência em toda a realização do projeto (PMI, 

2017). 

 

 

2.3 Sucesso de Projetos 

 

 

Atualmente o gerenciamento de projetos é empregado com maior profissionalismo, de 

modo a atingir melhores resultados; e, ao planejar, o gestor adquire alto grau de conhecimento 

do projeto, o que lhe permite ser mais eficiente na condução das entregas (MATTOS, 2010). 

Com isso, o gerenciamento de projeto torna-se uma ferramenta fundamental para que se atinja 

o resultado final com a eficiência esperada, uma vez que possui forte impacto no desempenho 

do resultado. Desse modo, o gerenciamento de projeto garante que o empreendimento obtenha 

sucesso, pois proporciona o retorno sobre o investimento. 
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O sucesso é medido pela qualidade do produto e do projeto, pela pontualidade, pelo 

cumprimento do orçamento e pelo grau de satisfação do cliente (BRANCO; LEITE; JUNIOR, 

2016). A maioria dos projetos exige a elaboração de um cronograma para que cada etapa seja 

realizada e concluída dentro do prazo.  

O cronograma bem detalhado proporciona um melhor planejamento físico e financeiro 

do projeto. Essa etapa é uma ferramenta fundamental no desenvolvimento do conjunto, o que 

possibilita eliminar interferências ainda na fase de planejamento, quando as decisões 

estratégicas do projeto são menos onerosas. É necessário, assim, detectar e tratar problemas 

ainda na fase inicial, reduzir retrabalhos, custo da construção e prazos de execução, para 

qualificar o empreendimento e aumentar sua competitividade frente ao mercado. Dessa forma, 

os benefícios do gerenciamento de projetos têm como objetivo auxiliar a gestão do processo de 

desenvolvimento e racionalização dos métodos. 

A partir daí, é necessário a participação dos envolvidos nas etapas de planejamento e 

execução, o que resultará em maior entendimento das etapas, a fim de permitir a execução dos 

projetos com o menor número de incertezas e com a maior proximidade da realidade 

(NOVAES, 1998). 

A função do profissional responsável pelo gerenciamento do projeto é garantir a 

execução do cronograma planejado e dentro do prazo estipulado, com o custo definido pelo 

patrocinador. Desse modo, não sendo cumprido o que foi definido anteriormente, é inevitável 

que ocorram perdas financeiras (BRANDALISE, 2017). 

O termo sucesso em projetos vem sofrendo evoluções com o passar do tempo e com a 

realização de estudos acadêmicos nesse assunto. Um dos motivos para isso é que nos tempos 

atuais, as empresas estão percebendo que todo o seu negócio, até mesmo a maioria das 

atividades rotineiras, pode ser compreendido como uma série de projetos (KERZNER, 2006).  

Dentre os estudos acadêmicos sobre sucesso em projetos, verifica-se uma divisão de 

perspectivas: a primeira refere-se ao sucesso na gestão dos projetos e a segunda ao sucesso do 

projeto em si. Nesse sentido, a definição sobre o desempenho de projetos considera itens 

internos e externos à gestão de projetos como instrumento de medida para esse fator (PINTO; 

SLEVIN, 1988).  

São definidos como itens internos o que está atrelado ao custo, prazo e qualidade, os 

quais estão ligados ao desempenho do profissional de projetos e à sua gestão. São reconhecidos 

na literatura como o “triângulo de ferro” do sucesso dos projetos. Itens externos são 

identificados como uso, eficácia e satisfação do cliente, os quais estão ligados à percepção deste 

ou da parte interessada do projeto em questão (MEREDITH; MANTEL, 1985).  
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Segundo Pinto e Slevin (1988), são necessários três critérios para o sucesso dos projetos 

dentro das organizações. A seguir, enumera-se cada um deles e sua respectiva função avaliativa:  

• Validade Técnica – avalia se o produto final do projeto atende às expectativas do 

trabalho para qual foi realizado; 

• Validade Organizacional – avalia se o produto final do projeto é o esperado pelo cliente 

e parte envolvidas;  

• Eficácia Organizacional – avalia se o produto final do projeto é utilizado pelo solicitante 

e se os benefícios esperados foram atingidos.  

Com isso, Pinto e Slevin (1988) estudaram sobre dois temas que, segundo eles, são 

necessários para avaliar o sucesso dos projetos dentro das organizações: projeto e cliente. Cada 

tema possui variáveis para serem medidas e aferidas, conforme apresentado na Figura 1: 

 

Figura 1: Modelo para avaliação do sucesso do projeto de Pinto e Slevin  

Fonte: Pinto e Slevin (1988) 

 

• Prazo: se o projeto atendeu o prazo previsto; 

• Custo: se o projeto respeitou o orçamento aprovado; 

• Desempenho: se o escopo solicitado foi entregue, se o produto do projeto é tecnicamente 

correto e se tem o desempenho pretendido inicialmente. 

• Uso: se o produto do projeto está sendo utilizado pelo cliente; 

• Satisfação: se o cliente está satisfeito com o produto do projeto; 

• Eficácia: se o projeto beneficiou diretamente os usuários aumentando sua eficiência e 

eficácia. 
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Outros estudos foram realizados com o objetivo de comprovar a importância desses 

fatores de custo, prazo e qualidade para o sucesso do projeto, pois a perspectiva do cliente sobre 

os resultados de um projeto recebido deve condizer com os custos empregados em sua 

execução, o prazo em que foi concluído e a qualidade do produto/serviço entregue, pois não se 

considera apenas entregar com qualidade, menores custos e no menor prazo, mas dentro daquilo 

que foi acordado (MULLALY, 2006; PAPKE-SHIELDS; BEISE; QUAN, 2010).  

Nesse sentido, a execução dos projetos dentro de metas de prazo estabelecidas, custo e 

qualidade garantiria o sucesso do projeto. Porém estudos mais atuais criticam essa posição e 

colocam como imprescindível a avaliação de outros fatores para a medição do sucesso dos 

projetos nas empresas (MULLALY, 2006).  

Segundo Rocha et al. (2014), autores como Jugdev e Muller (2005) e Kerzner (2006) 

julgam esses critérios excessivos; outros os consideram incompletos. Para superar essas 

divergências, estudos estão sendo realizados no meio acadêmico e apontam a inclusão de 

sucesso no negócio, impacto sobre o cliente e a equipe e preparação para o futuro como critérios 

de medição de sucesso nos projetos desenvolvidos dentro das organizações.  

Para Kerzner (2006), na gestão tradicional de projetos, a mensuração é geralmente feita 

segundo orçamento, cronograma, escopo ou qualidade. Na visão do autor, é necessário avaliar 

além desses critérios para saber o real sucesso de um projeto. Ele exalta também a importância 

de que qualquer definição de sucesso tem de incluir a aceitação por parte do cliente e da parte 

interessada do projeto.  

Desse modo, o sucesso do projeto só pode ser alcançado quando o cliente o recebe 

emitindo o aceite pelo que lhe foi entregue e considerando que o trabalho empregado resultou 

em satisfação por ter seguido o prazo, o custo e a qualidade acertada no início. Assim, o cliente 

é capaz de mensurar o nível de satisfação por ter recebido aquilo que contratou, nem mais, nem 

menos, e qualquer excedente oriundo da realização do projeto deve ser incorporado a ele sob a 

tutela do cliente (PMI, 2017). 

Segundo Jugdev e Muller (2005), o sucesso do projeto também é afetado pela interação 

de pessoas que dele participam, bem como pela equipe e organização. Por essa razão, segundo 

os autores, o sucesso do projeto é influenciado não só por competências e qualidade do trabalho 

da equipe, mas também pelo escopo, custo e prazo do projeto. 

Apesar de criticadas, as dimensões tradicionais constituintes do “triângulo de ferro” 

ainda são consideradas centrais para a medição do sucesso de um projeto, pois, ao que tudo 

indica, possuem certa coerência e facilidade no momento de mensuração dos resultados 

esperados de um projeto (PAPKE‑SHIELDS; BEISE; QUAN, 2010).  
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O que se pode entender como sucesso para os projetos é o melhor gerenciamento dos 

fatores atrelados a eles, ou seja, o direcionamento da organização no controle dos prazos 

assumidos durante a execução do escopo e sustentação do orçamento dentro daquilo que fora 

planejado indicam a possibilidade de êxito nas boas práticas dos projetos adotados (JUGDEV; 

MULLER, 2005). 

Aga et al.  (2016), investigou sobre a ligação entre liderança e sucesso do projeto através 

do papel mediador da formação de equipes que o gerente possui. Como previsto no estudo 

realizado, concluiu-se uma associação positiva entre o perfil um profissional de projeto e o 

sucesso do projeto. Esta descoberta mostra que o estilo de liderança desempenha um papel 

importante no sucesso do projeto. Essencialmente, o profissional de projeto motiva e inspira os 

membros da equipe em direção a uma concepção holística do projeto, o que gera bons 

resultados. 

Outro ponto importante sobre o sucesso em projetos está na forma como a organização 

consegue liderar as equipes – consideradas ativos importantes para o bom desenvolvimento de 

projetos de sucesso e de qualidade assegurada. Sendo assim, quando o profissional de projetos 

é um indivíduo capaz de direcionar as equipes de forma clara, objetiva e bem orientada, 

acredita-se que o projeto atingirá os resultados esperados e será encerrado de forma louvável 

(PMI, 2017). 

Segundo o guia Project Management Body of Knowledge – PMBOK (2016), o 

gerenciamento do escopo do projeto é formado por vários fatores que garantem tudo o que é 

exigido, e somente esse trabalho promoverá o sucesso. Ou seja, escopo é uma somatória e 

definição daquilo que é fornecido. Essa etapa é feita por meio de um processo chamado “plano 

de gerenciamento do escopo”, que tem como propósito definir o que será preciso para a 

conclusão do projeto, isto é, determinar qual trabalho não está incluso ou não é necessário em 

determinado projeto (PMI, 2017).  

De acordo com Heldman (2003), planejar o escopo especifica o projeto a ser 

desenvolvido, de modo a documentar metas, resultados, requisitos. É uma rota a ser seguida, 

ou seja, caso haja incertezas ou modificações, é/ possível compará-las ao que está registrado. 

Todos os fatores, sobretudo os prazos e os custos, são registrados para que não haja a 

possibilidade de ocorrerem interpretações ambíguas, mesmo que geralmente seja necessário 

revê-los futuramente para algum ajuste relacionado ao produto. Tais aspectos são especificados 

anteriormente e precisam estar explícitos no termo de abertura do projeto, documento que 

estabelece os fatores em forma de acordo ou mesmo de um contrato comercial (HELDMAN, 

2003). 
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O projeto é verificado em vários momentos. Pode ser no início, quando se registra uma 

declaração preliminar, com as primeiras impressões do cliente ou patrocinador sobre o projeto, 

principais produtos, serviços relacionados; ou no final de cada etapa ou sprint (em método 

Scrum), quando o escopo é atualizado conforme a evolução da estratégia de realização do 

produto (HELDMAN, 2003). 

   Segundo o guia PMBOK (PMI, 2017), constituem o plano de gerenciamento do 

escopo o roteiro, de modo a elaborar detalhadamente a declaração, além de todo o processo 

para se construir a estrutura analítica do projeto (EAP). As metodologias apresentadas nas 

bibliografias que tratam desses planejamentos têm a seguinte abordagem para cada fase: 

definição das entradas; ferramentas e técnicas para transformação das entradas e saídas 

(HELDMAN, 2003). 

De acordo com a empresa TenStep (2008), o insucesso de muitos projetos é geralmente 

responsabilidade da equipe. As razões podem estar entre não doar o tempo necessário ou 

alguma falha no momento de gerenciar o escopo. Já Sotille et al. (2009) relatam que, se ocorrer 

algum erro no momento de definir o que fazer, é muito provável que isso cause impactos 

relacionados aos custos do projeto, ou, até mesmo, tenha como consequência produtos 

rejeitados pelo consumidor. 

No intuito de facilitar o entendimento deste trabalho, foram adotados e utilizados os 

conceitos de custo, prazo, qualidade e satisfação do cliente e partes envolvidas para avaliação 

e medição do sucesso de projetos, por entender que seriam mais adequados para explicitar a 

ideia central proposta. 

 

 

2.4 Traços de Personalidade  

 

 

A personalidade é definida por Allport (1961) como uma organização dinâmica dentro 

dos sistemas psicofísicos do indivíduo, ela determina seu comportamento. Com base nesta 

definição, foram realizados alguns estudos sobre o termo personalidade, que passou a ser objeto 

de uma ampla área de estudos teóricos.  

Para Alport (1961), a organização dinâmica dentro dos sistemas psicofísicos do 

indivíduo está ligada aos traços de personalidade, os quais são compreendidos como estruturas 

neuropsíquicas que possuem a capacidade de incorporar diversos estímulos funcionalmente 
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equivalentes para iniciar e guiar equivalentes formas de comportamento adaptativo e 

expressivo.  

A personalidade tem a ver com aquilo que o indivíduo é ou gostaria de ser. Nesse 

contexto, entender melhor como cada indivíduo porta-se diante de determinadas situações 

permite indicar como ele pode trazer melhores resultados em se tratando de projetos. Com a 

diversidade de áreas de conhecimento para a atuação, isso se torna um fato preponderante e 

determinante para aproveitar de forma mais produtiva aquilo que cada indivíduo pode oferecer 

(BRAGA, 2005). 

O próprio processo de socialização é considerado um conjunto das relações 

interpessoais que os indivíduos vão construindo ao longo de suas vidas, na busca por associar 

a essas relações as próprias personalidades individuais, os valores, o autoconhecimento e suas 

motivações, surgindo daí uma troca de experiências para o estabelecimento de um 

relacionamento (VEITH, 2002). 

Seguindo a mesma linha de pensamento, Cattell (1965) define a personalidade como um 

conjunto de traços que predispõem o indivíduo a agir de determinada forma nas mais diversas 

situações. Já Robbins (2005) salienta que a personalidade é como a soma total das maneiras 

como uma pessoa reage e interage com as demais, sendo mais frequentemente descrita em 

termos dos traços mensuráveis exibidos por um indivíduo. 

Personalidade é a relação entre temperamento e caráter, envolve as características 

emocionais e de comportamentos de um indivíduo, além dos aspectos orgânicos. Quando as 

características de personalidade causam problemas de adaptação, acarretando sofrimento ao 

indivíduo e/ou às pessoas de sua convivência, pode-se pensar em Transtorno de Personalidade 

(ABUCHAIM; ABUCHAIM, 2001). 

O conceito de personalidade, de acordo com Hall, Lindzey e Campbell (2000), refere-

se ao que organiza e gera coerência aos vários comportamentos e experiências de uma pessoa, 

ou seja, a personalidade é a organização ou o padrão dado às várias respostas distintas do 

indivíduo.  

Dessa forma, diz respeito ao que é único e peculiar, ou seja, refere-se ao que é distintivo 

no indivíduo e o diferencia de todas as outras pessoas. Poderemos observar no próximo capítulo 

que alguns pressupostos e definições de personalidade por parte da terapia cognitiva enfatizam 

o seu caráter integrativo e organizador, corroborando o conceito apresentado acima de que “[...] 

a personalidade é aquilo que dá ordem e congruência a todos os comportamentos diferentes 

apresentados pelo indivíduo” (HALL; LINDZEY; CAMPBELL, 2000, p. 32). 
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Uma das definições possíveis para a personalidade, segundo Pervin e John (2004, p. 23), 

pode ser a seguinte: “[...] a personalidade representa aquelas características da pessoa que 

explicam padrões consistentes de sentimentos, pensamentos e comportamentos”.  

Para Hall, Lindzey e Campbell (2000, p. 33), a personalidade “[...] consiste 

concretamente em uma série de valores ou termos descritivos que descrevem o indivíduo que 

está sendo estudado em termos das variáveis ou dimensões que ocupam uma posição central 

dentro de uma teoria específica”. Logo, para a ciência, uma definição qualquer deste termo 

pode indicar quais áreas ou quais fatores deveriam ser estudados e como fazer isso da melhor 

forma. 

Assim, o termo personalidade caracteriza os padrões específicos dos processos citados 

acima. Indica ainda que, para a perspectiva cognitiva, a definição de personalidade está 

vinculada basicamente aos processos esquemáticos que vão direcionar o funcionamento 

psicológico como um todo (HALL; LINDZEY; CAMPBELL, 2000). 

 A personalidade ou as estratégias comportamentais predominantes em um indivíduo 

seriam condizentes com os padrões cognitivos e afetivos, que, por sua vez, estão intimamente 

relacionados às crenças que geram o comportamento (BECK, 2005). 

Segundo John, Angleitner e Ostendorf (1988), a hipótese léxica é um postulado teórico 

segundo o qual todas as culturas codificam, na linguagem, fenômenos sociais e naturais 

relevantes, tais como aspectos salientes da idiossincrasia dos indivíduos. Com isso, um dos 

resultados da hipótese léxica aponta que os termos linguísticos utilizados pelos indivíduos 

leigos para descrever características individuais, os adjetivos, são relevantes para o estudo dos 

agrupamentos semânticos representativos dos traços básicos da personalidade humana 

(GOLDBERG, 1993). Desse modo, alguns estudos sobre os descritores linguísticos da 

personalidade usualmente empregados em diversas culturas foram realizados ao longo da 

evolução acadêmica neste assunto (DIGMAN, 1990; GOLDBERG, 1993; JOHN; 

ANGLEITNER; OSTENDORF, 1988). Tendo por princípio essa linha de pesquisa, estudiosos 

buscaram uma taxonomia unificada dos traços de personalidade. 

Francis Galton, no século XIX, listou mais de 1000 termos em inglês popularmente 

usados para descrever traços de personalidade; em 1946, Raymond Cattell aprofundou a 

investigação dos descritores da personalidade em inglês, apresentando 67 agrupamentos 

semânticos mediante análises léxicas e derivações de teorias sobre personalidade da época 

(JOHN; ANGLEITNER; OSTENDORF, 1988).  

Após isso, Fiske (1949), com o objetivo de reduzir a personalidade a um conjunto de 

aspectos, constatou, mediante análises fatoriais, serem necessárias apenas cinco variáveis para 
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representar os dados originais de Cattell (GOLDBERG, 1993). Após esse trabalho, diversos 

autores relataram cinco fatores básicos análogos aos de Fiske em seus estudos (JOHN; 

ANGLEITNER; OSTENDORF, 1988; COSTA; MCCRAE; JOHN, 1992; GOLDBERG, 

1993). Esses fatores têm sido chamados de os cinco grandes fatores da personalidade (CGF). 

O modelo dos CGF é uma organização hierárquica da personalidade em cinco 

dimensões fundamentais: extroversão, socialização, conscienciosidade, neuroticismo e 

abertura.  

No Brasil, Hutz et al. (1998) desenvolveram marcadores da personalidade com base no 

trabalho de Goldberg (1992). No estudo, foram utilizadas análises fatoriais. Os resultados 

permitiram estabelecer uma solução final de cinco fatores com 64 adjetivos marcadores. Hauck 

Filho et al. (2012) basearam-se no trabalho de Hutz et al (1998) para realizar um estudo 

efetuando uma redução ainda maior dos marcadores de personalidade e, com isso, manter 

marcadores de fácil compreensão. Foi proposta uma medida com 25 marcadores distribuídos 

em cinco fatores que corresponderam às expectativas teóricas. Hauck Filho et al. (2012) 

realizou uma série de análises estatísticas e concluiu que a medida de 25 marcadores pode 

cumprir um papel importante em diversas situações práticas ou em estudos cujo delineamento 

impossibilita a utilização de instrumentos com maior número de itens. 

A seguir são descritos os marcadores propostos por Hauck Filho et al. (2012) para cada 

dimensão, com escala Likert variando de 1 a 5 pontos:  

Extroversão: 

• comunicativa; 

• quieta; 

• tímida;  

• desembaraçada; 

• inibida. 

 

Socialização: 

• amável; 

• gentil; 

• simpática; 

• bondosa; 

• compreensiva. 
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Conscienciosidade: 

• dedicada; 

• esforçada; 

• responsável; 

• organizada; 

• cuidadosa. 

 

Neuroticismo:  

• pessimista; 

• deprimida; 

• insegura; 

• ansiosa; 

• aborrecida. 

 

Abertura:  

• criativa; 

• artística; 

• filosófica; 

• aventureira; 

• audaciosa. 

No arcabouço da gestão de pessoas existem dois importantes modelos para medição da 

personalidade. Um é conhecido como MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), por meio dele 

procura-se identificar as preferências comportamentais ou estilos cognitivos. O segundo é o Big 

Five, uma análise que consiste em agrupar as características dos indivíduos em dimensões 

(TRENTINI et al., 2009). Esse instrumento contempla cinco domínios, conhecidos como traços 

de personalidade, que representam a personalidade em um amplo nível de abstração, sendo cada 

dimensão um sumário de um conjunto de características específicas de personalidade (JOHN; 

SRIVASTAVA, 1999). 

O Big Five é capaz de definir a personalidade humana como uma rede hierárquica de 

traços, compreendidos teoricamente como predisposições comportamentais de respostas às 

situações da vida. Esse modelo começou a ser estudado em 1930 com o teórico McDougall, 

que sugeriu analisar a personalidade com base em cinco fatores independentes; na época 

denominados intelecto, caráter, temperamento, disposição e humor (TRENTINI et al., 2009). 
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O neuroticismo mede a instabilidade emocional. Pessoas com pontuações altas nessa 

escala são ansiosas, inibidas, melancólicas e dotadas de baixa autoestima. Já as que obtêm baixa 

pontuação são de fácil trato, otimistas e dotadas de boa autoestima consigo mesmas. Para José 

et al. (2015), o estresse e a ansiedade podem gerar alterações no desempenho de profissionais. 

O autor realizou um estudo com profissionais que buscavam a habilitação profissional para 

exercer a função de advogado e os resultados obtidos indicaram que alunos que foram 

reprovados passavam por fases de estresse e /ou ansiedade.  

Já a extroversão mede a sensação de bem-estar, o nível de energia e a habilidade nas 

relações interpessoais. Pontuações elevadas significam afabilidade, sociabilidade e capacidade 

de se impor. Baixas pontuações indicam introversão, reserva e submissão (MCCRAE; JOHN, 

1992). 

Pessoas com pontuações elevadas em abertura a novas experiências gostam de 

novidades e tendem a ser criativas. Na outra ponta da escala estão os convencionais e ordeiros, 

os que gostam da rotina e têm senso aguçado de certo e errado.  

Socialização refere-se ao modo como nos relacionamos com os outros. Muitos pontos 

indicam uma pessoa compassiva, amistosa e calorosa. Na outra extremidade estão os retraídos, 

críticos e egocêntricos (HURTZ; DONOVAN, 2000). 

A conscienciosidade mede o grau de concentração. Isso quer dizer que aqueles com altas 

pontuações apresentam grande motivação, são disciplinados, comprometidos e confiáveis. Os 

que apresentam resultados baixos são indisciplinados e se distraem facilmente.  

Rezvani et al. (2016) concluíram que profissionais de projetos mais confiante podem 

prover melhor sucesso dos projetos, pois indivíduos emocionalmente inteligentes desenvolvem 

confiança com suas equipes criando, assim, um vínculo emocional com os membros da equipe 

e esse bom relacionamento se reflete no sucesso do projeto. Hurtz e Donovan (2000), que 

estudaram a influência dos traços de personalidade no desempenho profissional, concluíram 

que esses dois aspectos constructos possuem relação entre eles com relevância significativa. 

Eles concluíram que os traços de personalidade de conscienciosidade, abertura e extroversão 

possuem impacto positivo no critério de facilidade de manter relacionamento interpessoal, o 

que sugere que a dimensão de desempenho seja influenciada de maneira consistente por certos 

traços de personalidade.  

Pompian e Longo (2004) estudaram sobre a influência dos traços de personalidade na 

área de negócios. Os resultados indicaram uma tendência comportamental mais confiante, 

irrealista e otimista por parte dos extrovertidos, conduzindo-os a possuir mais vieses de 

julgamento no processo de decisões de investimentos.  
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Em seu estudo, Parsaeemehr, Rezeai e Sedera (2013) concluíram que indivíduos mais 

introvertidos dão maior importância às informações financeiras no processo de tomada de 

decisões de investimento, enquanto os extrovertidos são mais impulsivos. Com isso, verifica-

se a importância de estudos que aprofundem a análise da influência dos traços de personalidade 

no desempenho profissional dos indivíduos.  
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3 HIPÓTESES DE PESQUISA E MODELO CONCEITUAL 

 

 

Neste capítulo serão descritas as hipóteses que o presente estudo visa testar e o modelo 

conceitual que suporta as análises realizadas. 

 

 

3.1 Hipóteses de Pesquisa 

 

 

O estudo tem como objetivo verificar a influência dos traços de personalidade dos 

profissionais de projetos no sucesso destes. Além disso, objetiva-se identificar qual o traço de 

personalidade (extroversão, socialização, conscienciosidade, neuroticismo, abertura a novas 

experiências) influencia positivamente no sucesso dos projetos. A partir do objetivo 

estabelecido o desenvolvimento das hipóteses foi realizado durante a pesquisa bibliográfica 

para obter a fundamentação teórica necessária para posterior definição do modelo teórico de 

pesquisa. 

Abaixo estão descritas as hipóteses que o estudo visa avaliar:  

H1: Os traços de personalidade dos profissionais de projetos influenciam o sucesso dos 

projetos dos quais eles participam.  

H2: Extroversão influencia positivamente o sucesso dos projetos. 

H3: Socialização influencia positivamente o sucesso dos projetos. 

H4: Conscienciosidade influencia positivamente o sucesso dos projetos. 

H5: Neuroticismo influencia negativamente o sucesso dos projetos. 

H6: Abertura influencia positivamente o sucesso dos projetos. 
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3.2 Modelo Conceitual 

 

 

A partir das hipóteses desenvolvidas definiu-se o modelo conceitual para a pesquisa 

apresentado na Figura 2: 

 

 

Figura 2: Modelo conceitual da pesquisa 

Fonte: Elaborada pela autora 
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4 METODOLOGIA 

 

Nesta seção serão descritas as metodologias que suportarão o estudo e as análises do 

presente trabalho.   

 

 

4.1 Tipologia de Pesquisa 

 

 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa e descritiva. Prodanov e Freitas (2013) definem 

pesquisa quantitativa como um método em que tudo é quantificado; as opiniões e informações 

são expressas em números e estatísticas. Conforme Gil (2014), as pesquisas descritivas têm 

como finalidade descrever as características de uma amostra de população, fenômeno ou 

estabelecer relações entre as variáveis. 

 Quanto ao meio de pesquisa, utilizou-se a pesquisa de campo, a qual, segundo Marconi 

e Lakatos (2010), busca verificar resultados ou hipóteses acerca de um problema por meio de 

informações a seu respeito. 

Desse modo, o estudo terá como abordagem uma pesquisa quantitativa com coleta de 

dados em campo por meio de aplicação de um questionário com perguntas fechadas e 

estruturadas. A pesquisa quantitativa será utilizada com o propósito de analisar a relação e 

intensidade das variáveis: traços de personalidade e sucesso dos projetos. 

 

 

4.2 Processo de Pesquisa 

 

 

Para a realização do processo de pesquisa quantitativa, construiu-se o modelo 

conceitual descrito na Figura 2. Nesse modelo, identificou-se como variável dependente o 

sucesso dos projetos executados pelos profissionais de projetos. Os traços de personalidade do 

profissional de projetos foram reconhecidos como variáveis independentes.  
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Figura 3: Modelo conceitual para processo de pesquisa 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

O Quadro 1 representa as etapas para se atingir o objetivo proposto pela pesquisa, 

apresentando as ferramentas e os métodos utilizados para a realização de cada etapa:   

 

Etapa Ferramentas 

Realizar estudo sobre a relevância do tema gerenciamento de 

projetos 

Bibliografia 

Realizar revisão bibliográfica sobre definições de sucesso de 

projetos 

Bibliografia 

Realizar revisão bibliográfica sobre definições de personalidade 

e traços de personalidade 

Bibliografia 

Definir, com base nas pesquisas, as variáveis: traços de 

personalidade e sucesso de projetos 

Bibliografia 

Definir público alvo da pesquisa e elaborar questionário online 
Ferramenta Google 

Docs  

Executar pesquisa e monitorar andamento das respostas 
Ferramenta Google 

Docs  

Identificar traços de personalidade dos respondentes Análise quantitativa 

Analisar a influência dos traços de personalidade no sucesso dos 

projetos 

Análise quantitativa 

Elaborar conclusão da pesquisa 

Bibliografia e 

análise dos 

resultados da 

pesquisa 

Quadro 1 - Etapas do processo de pesquisa 

Fonte: Elaborada pela autora 
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4.3 Universo da Amostra 

 

 

Como a pesquisa possui o objetivo de investigar a influência dos traços de personalidade 

dos profissionais no sucesso dos projetos, optou-se por coletar as respostas com uma amostra 

de profissionais que fazem parte do mercado de gerenciamento de projetos e/ou possuam 

experiência com execução de projetos estruturados.  

A partir disso, divulgou-se o instrumento de coleta de dados nos seguintes meios de 

comunicação: 

• capítulos brasileiros do PMI (15 sedes regionais – PMI BRASIL, RJ, SP, MG, ES, PR, SC, 

RS, GO, BA, PE, CE, DF); 

• fóruns de discussão sobre o tema; 

• grupos de profissionais da área; 

• contatos de pessoas conhecidas da pesquisadora. 

 

 

4.4 Coleta dos Dados 

 

 

Para a coleta de dados da pesquisa, realizou-se a aplicação de questionário fechado 

(Anexo 1) com perguntas de múltipla escolha. A pesquisa ficou disponível durante 30 dias; o 

software utilizado foi o Google Docs, uma plataforma online que permite gerenciar todo o 

processo, desde criar os formulários, gerenciar as respostas e enviar para a população alvo. 

O questionário foi dividido em três sessões. A primeira sessão refere-se à análise dos 

traços de personalidade dos profissionais de projetos: os respondentes foram convidados a 

responder o enunciado “Eu sou uma pessoa...”, cujos complementos constituíram-se em 

quatorze adjetivos de uma escala Likert de cinco pontos, na qual se tem os seguintes valores: 

“1 = discordo totalmente”, “2 = discordo”, “3 = indiferente”, “4 = concordo” e 5 = concordo 

totalmente”. A segunda sessão da pesquisa foi desenvolvida para a coleta de dados sobre o 

sucesso dos projetos executados pelos respondentes. Nessa etapa os participantes responderam 

sobre sucesso dos objetivos metas de custo do projeto, metas de prazo do projeto, metas de 

escopo do projeto, metas de qualidade do projeto, patrocinador satisfeito, clientes e/ou usuários 

finais satisfeitos, time de projeto satisfeito, utilizando uma escala Likert de cinco pontos, na 
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qual se tem os seguintes valores: “1 = o objetivo nunca foi alcançado”, “2 = o objetivo raramente 

foi alcançado”, “3 = o objetivo ocasionalmente foi alcançado”, “4 = o objetivo frequentemente 

foi alcançado” e “5 = o objetivo sempre foi alcançado”.  

Para fins de alinhamento de conceito e redução de risco, o que se refere à definição de 

sucesso de projetos nesse estudo foi compartilhado com os respondentes da pesquisa.  

 

 

4.5 Instrumentos de Medidas 

 

 

As escalas e perguntas do questionário são oriundas, em sua maioria, de escalas já 

existentes, validadas e aplicadas previamente em outros estudos. A seguir descreve-se cada item 

da pesquisa. 

Traços de personalidade: foram medidos com 25 marcadores reduzidos de 

personalidade, com base nos estudos e análises de Hauck Filho et al. (2012). 

Desempenho de projetos: foram utilizadas variáveis para medição do sucesso dos 

objetivos de custo, prazo, qualidade e satisfação do cliente e partes envolvidas para avaliação e 

medição do sucesso de projeto por meio da realização de revisão bibliográfica sobre o tema, 

principalmente, tendo como base os estudos de Pinto e Slevin (1988). 
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O Quadro 2 apresenta os indicadores do questionário da pesquisa. 

  

CONSTRUCTO CÓDIGO DESCRIÇÃO 

Sociodemográficas ID Identificação do questionário 

IDADE Idade 

GENERO Gênero 

ESCOLARIDADE Nível de escolaridade 

EXPERIENCIA Tempo de experiência no gerenciamento de projetos 

PMP Você é certificado PMP pelo PMI? 

FUNCAO Função atual 

TAMANHO Quantos empregados tem a sua empresa? 

Extroversão E1 Comunicativa 

E2* Quieta 

E3* Tímida 

E4 Desembaraçada 

E5* Inibida 

Socialização S1 Amável 

S2 Gentil 

S3 Simpática 

S4 Bondosa 

S5 Compreensiva 

Conscienciosidade C1 Dedicada 

C2 Esforçada 

C3 Responsável 

C4 Organizada 

C5 Cuidadosa 

Neuroticismo N1 Pessimista 

N2 Deprimida 

N3 Insegura 

N4 Ansiosa 

N5 Aborrecida 

Abertura A1 Criativa 

A2 Artística 

A3 Filosófica 

A4 Aventureira 

A5 Audaciosa 

Sucesso dos 

projetos 
CUSTO Metas de custo do projeto 

PRAZO Metas de prazo do projeto 

ESCOPO Metas de escopo do projeto 

QUALIDADE Metas de qualidade do projeto 

SPONSOR Patrocinador satisfeito 

CLIENTES Clientes e/ou usuários finais satisfeitos 

TIME Time de projeto satisfeito 

PROJETO Sucesso do projeto 

Quadro 2 – Codificação das variáveis da pesquisa 

*Indicadores que devem ser invertidos para compor os escores fatoriais. 
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4.6 Tratamentos dos Dados 

 

 

A presente pesquisa tem por objetivo verificar a influência dos traços de personalidade 

(extroversão, socialização, conscienciosidade, neuroticismo e abertura) no sucesso dos projetos. 

Para isso, tem-se uma amostra de 208 indivíduos que responderam um questionário on-line 

dividido em três seções: 1) instrumento de 25 marcadores de personalidade baseado em Hauck 

Filho et al. (2012) para avaliação dos cinco grandes fatores de personalidade; 2) instrumento 

para avaliar o sucesso dos projetos, com base em Pinto e Slevin (1988) e 3) uma seção com 

perguntas sociodemográficas (idade, genêro, escolaridade, experiência, certificação PMP, 

função e tamanho da empresa). A partir disto buscou-se escolher a técnica adequada para 

análises dos dados no programa estatístico R.  

Segundo Hair et al. (2009), a seleção da técnica multivariada adequada para cada estudo 

depende das respostas a seguintes questões:  

• As variáveis podem ser divididas em classificações independentes e dependentes? 

• Se podem, quantas variáveis são tratadas como dependentes em uma única análise?  

• Como as variáveis, sejam dependentes ou independentes, são medidas? 

Ainda segundo Hair et al (2009), uma técnica de dependência pode ser definida como 

uma na qual uma variável ou conjunto de variáveis é identificada como a variável dependente 

a ser explicada por outras variáveis conhecidas como variáveis independentes. Já, uma técnica 

de interdependência é aquela em que nenhuma variável ou grupo de variáveis é definida como 

sendo independente ou dependente. Ao invés disso, o procedimento envolve a análise 

simultânea de todas as variáveis no conjunto.  

Com isso, para o presente trabalho, as variáveis foram classificadas da conforme abaixo: 

• 25 marcadores de personalidade: variáveis dependentes para medida dos traços de 

personalidade; 

• Sucesso de projetos: variável independente; 

• Custo, prazo, escopo, qualidade, patrocinador, cliente e time: variáveis interdependentes 

para medida de sucesso de projetos.  
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4.6.1 Validade e Confiabilidade dos Instrumentos de Medida 

 

 

A validade e confiabilidade dos instrumentos foram avaliadas através do Alfa de 

Cronbach e Análise Fatorial Confirmatória. A Análise Fatorial (AF) foi uma das primeiras 

técnicas multivariadas que teve por objetivo descobrir e analisar a estrutura de um conjunto de 

variáveis inter-relacionadas de modo a construir uma escala de medida para os fatores. Segundo 

Hair et al (2009) o principal objetivo da AF é explicar a relação entre muitas variáveis 

observadas através de um número reduzido de variáveis latentes. Existem dois tipos de AF: 

Análise Fatorial Exploratória e Análise Fatorial Confirmatória (AFC). 

Ainda segundo o autor, a AFC é recomendada quando o pesquisador possui uma ideia 

a priori sobre a estrutura relacional entre as variáveis observadas e latentes em estudo, ou seja, 

a intenção é testar um modelo definido previamente. Devido a esta característica de permitir o 

teste de um modelo teórico que estruture o relacionamento entre as variáveis observadas e as 

variáveis latentes, a AFC é amplamente utilizada em modelagem de equações estruturais, seja 

simplesmente para testar um instrumento de medida ou compor um modelo completo de 

Equações Estruturais, em que o objetivo é verificar hipóteses de causas entre as variáveis 

latentes. 

 

 

4.6.2 Análises Estatísticas 

 

 

O coeficiente de correlação de Spearman foi usado para avaliar a correlação entre as 

variáveis latentes. Segundo Hair et al (2009) o coeficiente de correlação de Spearman é uma 

medida não paramétrica da correlação de postos (dependência estatística do ranking entre duas 

variáveis). Ele mede a força da relação monótona entre duas variáveis, pode variar entre -1 

(indicando forte relação negativa entre as duas variáveis) e 1 (indicando forte relação positiva 

entre as duas variáveis). Um coeficiente próximo de zero indica que as duas variáveis não são 

monotonamente relacionadas. 

Para estudar a influência dos traços de personalidade no sucesso nos projetos foi 

utilizado o modelo de Equações Estruturais (SEM). A SEM é uma técnica confirmatória que 

permite estudar a relação de dependência, independência e interdependência entre variáveis. 

Um modelo de equações estruturais alcança isso através de uma série de regressões múltiplas 
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regredidas de forma separada e simultaneamente, e interdependentes entre si. Posterior à 

especificação teórica utiliza-se o modelo estrutural e o modelo de medida para representar a 

teoria. O modelo de medida apresenta a relação entre as variáveis observadas e as variáveis 

latentes enquanto que o modelo estrutural apresenta somente a relação entre as variáveis 

latentes.  

A SEM foi a técnica escolhida, pois o presente estudo envolve as seguintes premissas: 

• O tipo de relação a ser examinado é de dependência entre traços de personalidade e 

sucesso dos projetos; 

• Estão previstas múltiplas relações de variáveis dependentes e independentes, no que 

tange os 25 marcadores de personalidade e os indicadores de sucesso dos projetos; 

• O modelo estrutural irá expressar as relações entre variáveis independentes (traços 

de personalidade) e dependentes (sucesso dos projetos), mesmo quando uma 

variável dependente se torna independente em outras relações; 

• Algumas variáveis dependentes (indicadores de sucesso dos projetos) se tornam 

independentes em relações subsequentes, dando origem à natureza interdependente 

do modelo estrutural; 

• Os instrumentos de medida consideram variáveis/constructos latentes, os quais são 

respondidos a partir do senso comum do indivíduo, o que ocasiona erro de 

mensuração. 
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5 MODELAGEM E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Neste capítulo será apresentada a análise dos dados da pesquisa.  

 

 

5.1 Perfil da Amostra 

 

 

A Tabela 1 apresenta o perfil dos sujeitos respondentes. O indivíduo 1 foi excluído das 

análises pois não respondeu todas as questões, portanto foram analisadas as respostas de 208 

indivíduos. 

 

Tabela 1: Perfil da amostra 

Variável Categoria n % Missing 

Idade 

Até 25 anos 9 4,3 

 
entre 26 e 29 anos 32 15,4 

Entre 30 e 39 anos 93 44,7 

Entre 40 e 49 anos 41 19,7 

Mais que 50 anos 33 15,9 

Gênero 
Feminino 88 42,3  
Masculino 120 57,7 

Escolaridade 

Ensino médio 2 1,0 

 
Graduação 24 11,5 

Pós-graduação ou MBA 135 64,9 

Mestrado 43 20,7 

Doutorado 4 1,9 

Experiência 

Menos que 1 ano 8 3,8 

 

Entre 1 e 2 anos 14 6,7 

Entre 2 e 4 anos 33 15,9 

Entre 4 e 7 anos 60 28,8 

Entre 7 e 10 anos 52 25,0 

Mais de 10 anos 41 19,7 

PMP 
Não 170 82,1 

1 
Sim 37 17,9 

Tamanho da empresa 

Até 19 empregados 26 12,7 

3 
De 20 a 99 empregados 21 10,2 

De 100 a 499 empregados 41 20,0 

500 ou mais empregados 117 57,1 
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5.2 Análise dos Resultados 

 

 

5.2.1 Confiabilidade dos Instrumentos de Medidas 

 

 

Conforme descrito nos capítulos anteriores, os dois instrumentos utilizados já foram 

validados em estudos anteriores, portanto, para avaliar a confiabilidade desses dois 

instrumentos na amostra selecionada, foi calculado o alfa de Cronbach para cada fator que eles 

formam. Os valores estão apresentados na Tabela 2, onde conclui-se que todos os coeficientes 

calculados são maiores que 0,7, portanto são aceitáveis. Nos fatores extroversão, neurocitismo 

e abertura, há uma leve melhora do alfa com a exclusão de um dos indicadores observados. 

 

Tabela 2: Alfa de Cronbach dos instrumentos 

Instrumento Fator 
α de 

Cronbach 
IC de 95% 

Item 

Excluído 

α pós 

exclusão 

Sucesso em 

projetos 

Sucesso em 

projetos 
0,90 0,87 – 0,92   

Traços de 

Personalidade 

Extroversão 0,81 0,77 – 0,85 E4 0,82 

Socialização 0,85 0,82 – 0,88   

Conscienciosidade 0,77 0,73 – 0,82   

Neuroticismo 0,78 0,73 – 0,82 N4 0,81 

Abertura 0,76 0,71 – 0,81 A3 0,79 

 

 

 

5.2.2 Avaliação do Modelo de Mensuração 

 

 

Para testar a validade do modelo proposto foi utilizada a Análise Fatorial Confirmatória. 

O modelo inicial testado considerou todas as variáveis observadas, porém os valores de CFI, 

IFI e TLI não ficaram nos níveis ideais. Sendo assim, a partir da matriz de covariância dos 

resíduos padronizados, verificou-se que alguns indicadores estavam prejudicando o ajuste, 

dessa forma os itens E4, C2, C5, N4, N5, A3, A4, A5 foram excluídos e o modelo de 

mensuração final apresentou parâmetros aceitáveis (Tabela 3). 
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Tabela 3: Análise Fatorial Confirmatória 

Índice Todos os itens Excluindo itens 

RMSEA 0,069 (0,062 – 0,075) 0,057 (0,047-0,066) 

CFI 0,849 0,925 

IFI 0,852 0,927 

TLI 0,833 0,913 

χ2/d.f. 1,98 1,67 

 

 

 

5.2.3 Validade e Confiabilidade dos Constructos 

 

Para avaliar a validade nomológica foi usado o coeficiente de correlação de Spearman. 

Aqui o objetivo foi verificar se o sucesso do projeto tem alta correlação com as variáveis 

latentes que definem a personalidade dos respondentes. Todas as correlações foram 

significativamente diferentes de zero, considerando o nível de significância de 5%. 

Extroversão, socialização, conscienciosidade e abertura apresentaram correlação positiva com 

o sucesso dos projetos, enquanto que neuroticismo apresentou correlação negativa, conforme 

esperado pelos estudos realizados previamente. Essas correlações e também as correlações entre 

os traços de personalidade estão apresentadas na Tabela 4. As Figuras de 4 a 8 ilustram as 

correlações observadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Coeficiente de correlação de Spearman 

 Sucesso Extroversão Socialização Conscienc. Neuroticismo 

Extroversão 0,151     

Socialização 0,208 -0,012    

Conscienciosidade 0,186 0,013 0,386   

Neuroticismo -0,204 -0,484 -0,029 -0,103  

Abertura 0,283 0,207 0,204 0,151 -0,104 
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Figura 4: Gráfico de dispersão do sucesso nos 

projetos com extroversão 

 
 

 
Figura 5: Gráfico de dispersão do sucesso nos 

projetos com socialização 

 
 

 
Figura 6: Gráfico de dispersão do sucesso nos 

projetos com conscienciosidade 

 

 
Figura 7: Gráfico de dispersão do sucesso nos 

projetos com neurocitismo 

 

 
Figura 8: Gráfico de dispersão do sucesso nos 

projetos com abertura 
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A Tabela 5 apresenta o alfa de Cronbach considerando apenas os itens que ficaram no 

modelo final, dessa vez a variável Conscienciosidade apresentou um valor menor que o 

aceitável, mas como não está muito longe de 0,7, ele será mantido. O mesmo acontece na 

confiabilidade composta. Esses dois índices avaliam a consistência interna e a confiabilidade 

das escalas. Ainda na Tabela 5 é apresentada a variância extraída da média (AVE) para cada 

fator. Com exceção do fator Conscienciosidade, todos apresentaram valores maiores que 0,50, 

ou seja, indicam validade convergente dos instrumentos. Apesar do fator Conscienciosidade 

não apresentar bom desempenho, ele não será removido para não mudar a estrutura original do 

instrumento de traços de personalidade. 

 

Tabela 5: Alfa de Cronbach dos instrumentos após remoção dos itens 

Fator α de Cronbach 
Confiabilidade 

Composta 
AVE 

Sucesso em projetos 0,90 0,899 0,552 

Extroversão 0,82 0,821 0,551 

Socialização 0,85 0,852 0,534 

Conscienciosidade 0,66 0,683 0,399 

Neuroticismo 0,77 0,777 0,536 

Abertura 0,75 0,755 0,603 

 

 

A Tabela 6 apresenta as cargas fatoriais padronizadas e seus respectivos p-valores, todos 

os p-valores <0,001 indicam que as variáveis observadas representam os fatores aos quais estão 

medindo. Quanto maior a carga, maior a força dessa variável para representar seu fator. 

A validade discriminante foi testada através da comparação da AVE com a variância 

compartilhada, que é o quadrado do coeficiente de correlação, de cada uma das variáveis 

latentes. Note que todas as AVEs são maiores que as variâncias compartilhadas, portanto tem-

se validade discriminante. 

Como o modelo de mensuração proposto atendeu os requisitos desejados de 

confiabilidade, unidimensionalidade, validade nomológica, validade convergente e validade 

discriminante, pode-se avaliar as relações entre os fatores por meio de um modelo estrutural. 
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Tabela 6: cargas fatoriais padronizadas 

 Carga Padronizada p-valor 

Sucesso nos projetos   

Custo 0,722 <0,001 

Prazo 0,685 <0,001 

Escopo 0,690 <0,001 

Qualidade 0,763 <0,001 

Sponsor 0,793 <0,001 

Clientes 0,809 <0,001 

Time 0,766 <0,001 

Extroversão  

E1 0,589 <0,001 

E2 0,721 <0,001 

E3 0,776 <0,001 

E5 0,824 <0,001 

Socialização  

S1 0,701 <0,001 

S2 0,755 <0,001 

S3 0,650 <0,001 

S4 0,801 <0,001 

S5 0,748 <0,001 

Conscienciosidade  

C1 0,650 <0,001 

C3 0,817 <0,001 

C4 0,441 <0,001 

Neuroticismo  

N1 0,647 <0,001 

N2 0,670 <0,001 

N3 0,847 <0,001 

Abertura   

A1 1,173 <0,001 

A2 0,513 <0,001 

 

 

Tabela 7: Matriz de validade discriminante 

 Sucesso Extroversão Socialização Conscienc. Neuroticismo Abertura 

Sucesso 0,552      

Extroversão 0,023 0,551     

Socialização 0,043 0,000 0,534    

Conscienciosidade 0,035 0,000 0,149 0,399   

Neuroticismo 0,042 0,235 0,001 0,011 0,536  

Abertura 0,080 0,043 0,041 0,023 0,011 0,603 
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5.3 Análise do Modelo Estrutural 

 

Para avaliar a hipótese de que o sucesso nos projetos é influenciado pelos traços de 

personalidade do profissional foi construído o modelo SEM. A análise mostrou importante 

adicionar ao modelo a relação entre E1 e S3, N1 e N2, Custo e Prazo e Escopo e Qualidade, 

portanto o modelo final ficou conforme apresentado na Figura 9. 

sucesso =~ CUSTO+PRAZO+ESCOPO+QUALIDADE+SPONSOR+CLIENTES+TIME 

          extr =~E1+E2+E3+E5 

          soc =~S1+S2+S3+S4+S5 

          cons =~C1+C3+C4 

          neuro =~N1+N2+N3 

          aber=~A1+A2 

sucesso ~ extr + soc + cons + neuro + aber 

E1 ~~ S3 

N1 ~~ N2 

CUSTO ~~PRAZO 

ESCOPO ~~ QUALIDADE 

Figura 9: Modelo Estrutural Ajustado 

 

Com esse modelo foram obtidos excelentes índices de ajuste (RMSEA = 0,043, IC95% 

=  (0,031 – 0,054), CFI = 0,958, IFI = 0,959 e TLI = 0,950). 

Do modelo ajustado observou-se que apenas Extroversão (p-valor = 0,045) e Abertura 

(p-valor = 0,023) estão associadas com o sucesso nos projetos, a variável Conscienciosidade 

(p-valor = 0,053) apresentou p-valor próximo ao nível de significância e as variáveis 

Neuroticismo (p-valor = 0,717) e Socialização (p-valor = 0,208) não estão associadas ao 

sucesso nos projetos, na presença das demais. Com coeficientes positivos a Extroversão 

(coeficiente = 0,274), Conscienciosidade (coeficiente = 0,247) e Abertura (coeficiente = 0,090) 

estão diretamente relacionadas com o sucesso dos projetos. Com coeficientes não significativos 

Socialização (coeficiente = 0,137) e Neuroticismo (coeficiente = -0,040) não demonstram 

influência com sucesso dos projetos. 

 

 

5.4 Teste das Hipóteses de Pesquisa 

 

Após o ajuste do modelo de mensuração e modelo estrutural propostos pela pesquisa, e 

avaliação dos coeficientes para as relações entre os construtos foi realizada a verificação de 

cada uma das hipóteses do estudo. Uma relação é considerada significativa se o p-valor para o 

teste t associado ao coeficiente estimado foi inferior a um nível de significância de 0,05 (HAIR 
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et al, 2009). Os coeficientes estimados e significâncias associadas para as hipóteses da pesquisa, 

encontram-se descritos abaixo. 

 

H1: Os traços de personalidade dos profissionais de projetos influenciam o sucesso dos 

projetos dos quais eles participam – Hipótese confirmada para Extroversão (p-valor = 0,045; 

coeficiente = 0,274), Consienciosidade (p-valor = 0,053; coeficiente = 0,247) e Abertura (p-

valor = 0,023; coeficiente = 0,090). 

 

H2: Extroversão influencia positivamente o sucesso dos projetos – Hipótese confirmada 

(p-valor = 0,045; coeficiente = 0,274). 

 

H3: Socialização influencia positivamente o sucesso dos projetos – Hipótese não 

confirmada (p-valor = 0,208; coeficiente = 0,137). 

 

H4: Conscienciosidade influencia positivamente o sucesso dos projetos – Hipótese 

confirmada (p-valor = 0,053; coeficiente = 0,247). 

 

H5: Neuroticismo influencia negativamente o sucesso dos projetos – Hipótese não 

confirmada (p-valor = 0,717; coeficiente = -0,040). 

. 

H6: Abertura influencia positivamente o sucesso dos projetos – Hipótese confirmada 

(p-valor = 0,023; coeficiente = 0,090). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi o de analisar a influência dos traços de personalidade dos 

profissionais de projetos no sucesso destes. O resultado esperado foi alcançado por meio de 

várias etapas descritas no presente trabalho, incluindo diversas análises, que buscaram avaliar 

o tipo de personalidade do profissional de projeto e o sucesso final dos projetos. Com isso, o 

modelo apresentado por esta pesquisa será analisado neste capítulo.  

Foi possível responder, por meio de análise quantitativa, a pergunta de pesquisa e 

alcançar o objetivo do estudo. Concluiu-se, por análise do modelo de equações estruturais, que 

os traços de personalidade extroversão, conscienciosidade e abertura influenciam positivamente 

no sucesso dos projetos, já neuroticismo e socialização não influenciam o sucesso dos projetos. 

Os resultados apresentados comprovam o bom ajuste do modelo proposto e fornecem 

evidências da relevância significativa das relações entre estas variáveis.  Nesta pesquisa, 

sucesso do projeto refere-se a objetos de custo, prazo, qualidade e satisfação do cliente e partes 

envolvidas e os profissionais de projetos são indivíduos que trabalham ou já trabalharam ligados 

a projetos em organizações. 

Através da realização de uma análise de correlação, concluiu-se que que extroversão, 

conscienciosidade, abertura e socialização possuem relações positivas com sucesso dos projetos 

e que neuroticismo possui correlação negativa com sucesso dos projetos. Extroversão está 

relacionada principalmente ao adjetivo comunicação, o que demostra que existe correlação 

positiva entre profissionais mais comunicativos e o sucesso dos projetos. Abertura está 

relacionada a curiosidade e profissionais que possuem esse perfil tendem a ser mais inovadores, 

o que por sua vez facilita a execução de projetos. Conscienciosidade está relacionada a 

responsabilidade e indivíduos que apresentam esse traço como predominante em sua 

personalidade tendem a executar com mais precisão as tarefas que a eles são delegadas. 

Socialização está relacionada a gentileza e simpatia, com isso, esses indivíduos conseguem se 

relacionar com todos os âmbitos da organização, o que também facilita a execução do projeto 

de maneira mais assertiva. O neuroticismo está relacionado ao pessimismo e à insegurança, o 

que pode prejudicar o dia a dia de trabalho dos profissionais de projetos, visto que esses 

precisam estar sem em contato com outros profissionais da organização. 

Ainda sobre os dados obtidos na pesquisa, percebe-se uma tendência de sucesso nos 

objetivos de prazo, escopo e custo dos projetos e uma tendência de maior fracasso nos objetivos 

de satisfação das partes envolvidas no que tange profissionais com traço de personalidade de 
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neuroticismo, o que demonstra que a comunicação com as partes envolvidas é um fator 

importante para o sucesso dos projetos. Esse ponto corrobora com o fato de que profissionais 

extrovertidos tendem a obter sucesso nos projetos por eles conduzidos.  

O resultado obtido corrobora o estudo de Hurtz e Donovan (2000), uma vez que 

estudaram a influência dos traços de personalidade no desempenho profissional e concluíram 

que essas variáveis possuem relação entre elas com relevância significativa. Os autores 

chegaram ao resultado, por meio de suas análises, de que pessoas com traços de 

conscienciosidade e abertura possuem índices altos de desempenho no trabalho, o que se alinha 

com o resultado obtido no presente estudo.  

Pessoas com traços de conscienciosidade tendem a ser mais dedicadas e responsáveis, 

o que, segundo os autores, facilita na execução das tarefas a elas direcionadas. A partir disso, o 

presente resultado está de acordo com a proposta apresentada por Brandalise (2017), que diz 

que a função do profissional responsável pelo gerenciamento do projeto é garantir a execução 

do cronograma planejado e dentro do prazo estipulado, com o custo definido pelo patrocinador. 

Desse modo, não sendo cumprido o que foi definido anteriormente, é inevitável que ocorram 

perdas financeiras. 

Rezvani et al. concluíram que profissionais de projetos mais confiantes podem prover 

melhor sucesso dos projetos, pois indivíduos emocionalmente inteligentes desenvolvem 

confiança com suas equipes criando, assim, um vínculo emocional com os membros da equipe 

e esse bom relacionamento se reflete no sucesso do projeto. Com isso, entende-se que 

profissionais extrovertidos, os quais tendem a ser mais confiantes, podem obter melhores 

resultados nos projetos por eles conduzidos.  

Pompian e Longo (2004) estudaram sobre a influência dos traços de personalidade na 

área de negócios. Os resultados indicaram uma tendência comportamental mais confiante, 

irrealista e otimista por parte dos extrovertidos, conduzindo-os a mais vieses de julgamento no 

processo de decisões de investimentos. Porém, Hurtz e Donovan (2000) concluíram que 

profissionais extrovertidos geram impactos positivos no critério de facilidade em manter 

relacionamento interpessoal, o que, por sua vez, influencia positivamente no desempenho do 

trabalho e, consequentemente, pode influenciar positivamente no sucesso dos projetos por eles 

conduzidos. Isso se justifica, pois, segundo o PMI (2017), o gerenciamento de projetos eficaz 

requer que o profissional tenha, além de habilidades e conhecimento técnicos, três pontos 

essenciais: o conhecimento – o que ele sabe sobre o gerenciamento –; o desempenho – sua 

capacidade de realizar enquanto aplica seu conhecimento –; e o pessoal – o seu comportamento 

na execução do projeto ou atividades relacionadas. 
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Além disso, Segundo Jugdev e Muller (2005), o sucesso do projeto é afetado pelas 

interações de profissionais que dele participam. Com isso, o sucesso do projeto é influenciado 

por competências pessoais dos seus participantes. No presente estudo, verificou-se que 

profissionais comunicativos, dedicados e audaciosos possuem, na maioria das vezes, maior 

sucesso nos projetos que executam dentro de suas organizações.  

A análise de correlação releva que profissionais neuroticismo possui correlação negativa 

com o sucesso dos projetos. Esse ponto corrobora o trabalho de José et al. (2015). Os autores 

concluíram que níveis altos de estresse e ansiedade podem ocasionar problemas no desempenho 

de profissionais. Indivíduos com altos traços de neuroticismo apresentam comportamentos 

pessimistas, ansiosos e, geralmente, são inseguros. Para o traço de socialização, não foi 

encontrada nenhuma relação com o sucesso dos projetos.  

Aga et al.  (2016), investigou sobre a ligação entre liderança e sucesso do projeto através 

do papel mediador da formação de equipes que o gerente possui. Como previsto no estudo 

realizado, concluiu-se uma associação positiva entre o perfil um profissional de projeto e o 

sucesso do projeto. 

Diante do exposto, pode-se concluir que os profissionais de projetos que possuam traços 

de personalidade de extroversão, conscienciosidade e abertura a novas experiências tendem a 

prover a melhor execução dos projetos e, consequentemente, o sucesso destes. O resultado é 

importante para as organizações que visam prover mudanças internar a partir de execução de 

projetos ou que estejam orientadas a projetos na execução de serviços para seus 

consumidores/clientes.  Diante do exposto, sabe-se que processos seletivos devem ser 

executados para garantir a contratação do profissional com perfil adequado para a condução de 

projetos.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

7.1 Implicações Gerenciais e Acadêmicas  

 

 

Espera-se que esta pesquisa tenha incentivado e despertado o interesse para o 

desenvolvimento de outros estudos acadêmicos relacionados a traços de personalidade e 

sucesso de projetos. Além disso, espera-se que este trabalho tenha ampliado o conhecimento 

sobre o tema gerenciamento de projetos, o qual tem sua importância comprovada, conforme 

apresentado no estudo, para o aumento da competitividade e saúde financeira das organizações 

atuais.  

O estudo comprovou que os traços de personalidade dos profissionais de projetos 

possuem influência com relevância significativa no sucesso dos projetos por eles conduzidos. 

Além disso, verificou-se também que os traços de personalidade de extroversão, 

coscienciosidade e abertura a novas experiências influenciam positivamente no sucesso dos 

projetos e que o neuroticismo influencia negativamente no sucesso destes.  

Para as decisões gerenciais, o trabalho demonstra que é necessário um processo seletivo 

eficaz para a contratação dos profissionais que irão executar os projetos da organização. Espera-

se que profissionais com perfil comunicativo, dedicado e audacioso colaborem, na maioria dos 

casos, de maneira positiva para a execução dos projetos da empresa. Com isso, deve-se esperar 

que o recrutador identifique esse perfil no momento da entrevista para contratação.  

 

 

7.2 Limitações da Pesquisa 

 

 

Neste trabalho não foram levadas em consideração as características específicas das 

organizações em que os profissionais estão inseridos, as suas políticas e práticas na área de 

gerenciamento de projetos, bem como as particularidades do país e os seus aspectos culturais. 

A medição dos traços de personalidade de cada indivíduo foi realizada a partir de uma 

autoavaliação de cada respondente. Os dados e o método utilizados para a realização da 

pesquisa apresentam um panorama apenas dos últimos três projetos realizados pelos 

profissionais respondentes. Além disso, este estudo foi baseado na ótica do indivíduo, a qual 
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envolve fatores subjetivos e individuais. Consequentemente, os resultados apresentados pela 

pesquisa poderão não ser necessariamente os mesmos quando da replicação do estudo em um 

momento futuro. 

 

 

7.3 Recomendações para Trabalhos Futuros 

 

 

Diante dos resultados obtidos, suas implicações e limitações, recomenda-se a realização 

de trabalhos futuros para a ampliação do conhecimento alcançado e aumento da robustez dos 

estudos acadêmicos gerados na área de projetos. 

A primeira sugestão é a realização de tal pesquisa levando em consideração as 

características específicas da empresa em que o profissional está inserido. Com isso, poderia se 

verificar a influência no sucesso dos projetos por parte dos tipos de métodos utilizados para o 

seu gerenciamento e também se, de alguma maneira, essa variável modera o traço de 

personalidade dos profissionais de projetos.  

Seria interessante, ainda, encontrar uma medida para sucesso de projetos que não seja 

baseada na ótica do indivíduo, como o aumento da lucratividade das empresas dos 

respondentes. Assim, é possível reduzir os fatores subjetivos e individuais das respostas 

referentes a sucesso dos projetos.  

Sugere-se também a aplicação desse estudo com o um estudo de caso, em que seria 

possível analisar a influência da cultura organizacional no sucesso dos projetos e verificar se 

existe moderação dessa variável sobre os traços de personalidade.  Por último, indica-se a 

realização de estudos que considerem a variável tempo de experiência para a avaliação do 

sucesso dos projetos. 
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APÊNDICE 

 

 

Instrumento de coleta de dados 

 

 

Olá,  

Esta pesquisa é sobre SUCESSO DE PROJETOS para minha conclusão de mestrado 

profissional na FGV - EBAPE. Os dados aqui coletados serão utilizados única e exclusivamente 

em pesquisa acadêmica.  

Você não levará mais do que 5min para responder as questões e é muito importante 

responder a pesquisa até o final. 

 

Muito obrigada por contribuir com meu trabalho! 

Joana Cezar Vaz 

Mestranda em Administração (FGV-EBAPE) 

 

 

Para os adjetivos descritos abaixo, responda a afirmação “eu sou uma pessoa...”, 

considerando a seguinte escala: 

1 = discordo totalmente 

2 = discordo 

3 = indiferente 

4 = concordo 

5 = concordo totalmente 
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 1 2 3 4 5 

Comunicativa      

Quieta      

Tímida      

Desembaraçada      

Inibida      

Amável      

Gentil       

Simpática      

Bondosa      

Compreensiva      

Dedicada      

Esforçada       

Responsável      

Organizada      

Cuidadosa      

Pessimista      

Deprimida      

Insegura      

Ansiosa      

Aborrecida      

Criativa      

Artística      

Filosófica      

Aventureira      

Audaciosa      

 

 

Para responder as questões, utilize como referência os últimos 3 projetos em que você 

trabalhou, ou está trabalhando atualmente.  

 

Nos projetos executados nas empresas em que você trabalhou, indique qual a 

frequência com que os seguintes objetivos são atingidos, considerando a seguinte escala: 

1 = o objetivo nunca foi alcançado  

2 = o objetivo raramente foi alcançado 

3 = o objetivo ocasionalmente foi alcançado 

4 = o objetivo frequentemente foi alcançado 

5 = o objetivo sempre foi alcançado 
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 1 2 3 4 5 

Metas de 

custo do 

projeto 

     

Metas de 

prazo do 

projeto 

     

Metas de 

escopo do 

projeto  

     

Metas de 

qualidade do 

projeto 

     

Patrocinador 

satisfeito 

     

Clientes e/ou 

usuários finais 

satisfeitos  

     

Time de 

projeto 

satisfeito 

     

 

Idade: 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:  

o Até 25 anos 

o Entre 26 e 29 anos 

o Entre 30 e 39 anos 

o Entre 40 e 49 anos 

o Mais que 50 anos 

 

Gênero: 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:  

o Masculino  

o Feminino 

Nível de escolaridade: 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:  

o Segundo grau 

o Graduação 

o Pós-graduação ou MBA 

o Mestrado 

o Doutorado 
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Tempo de experiência no gerenciamento de projetos: 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:  

o Menos de 1 ano 

o Entre 1 e 2 anos 

o Entre 2 e 4 anos 

o Entre 4 e 7 anos 

o Entre 7 e 10 anos 

o Mais de 10 anos 

 

Você é certificado PMP (Project Management Professional) pelo PMI? 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:  

o Sim 

o Não  

 

Sua função atual: 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:  

o Analista de projetos 

o Gerente de projetos 

o Gerente de programas ou portfolios 

o Diretor de gestão de projetos/Diretor de escritório de projetos (PMO) 

o Outros 

 

Quantos empregados tem a sua empresa: 

o Entre 1 e 100 

o Entre 101 e 200 

o Entre 201 e 1000 

o Entre 1001 e 5000 

o Entre 5001 e 20000 

o Entre 20001 e 40000 

o Mais de 40000 


