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RESUMO 

 

Atualmente, as organizações que operam com recursos públicos possuem o desafio de 
comunicar resultados que vão além do alcance de metas, custos e prazos. Observa-se a 
importância de um sistema de  avaliação de projetos com indicadores que reflitam seu sucesso 
ou fracasso. O estudo compreende uma análise teórica e empírica sobre os indicadores de 
desempenho de projetos e critérios de sucesso, direcionando a pesquisa ao Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte – SEBRAE/RN, e tem objetivo de 
analisar indicadores de desempenho de projetos a partir da avaliação dos critérios de sucesso. 
Como arcabouço teórico utilizou as dimensões múltiplas de sucesso de projetos propostas por 
Shenhar; Dvir (2007), e quanto à análise dos indicadores de desempenho, baseou-se na 
metodologia proposta por Barclay; Osei-Bryson (2010). Para o alcance dos objetivos deste 
trabalho, foi realizada uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva, através de estudo de 
caso, com abordagem mista, utilizando métodos quantitativos e qualitativos. A pesquisa  
abordou 6 (seis) projetos da organização e aplicou coleta de informações do tipo survey junto 
ao público-alvo dos projetos, seus respectivos gestores e parceiros, equipe de gestão e 
diretoria executiva da organização. A pesquisa qualitativa foi abordada para análise de seus 
resultados, avaliação dos critérios de sucesso existentes na organização, seu sistema de 
avaliação de projetos e de indicadores de projeto. Dianta da análise da pesquisa, por meio do 
teste de Kruskail Wails, averiguou-se que existe homogeneidade na variabilidade das 
variáveis estudadas. Afirma-se que a organização possui um processo formal para medir e 
avaliar seus projetos, de acordo com  indicadores de resultado de custo, prazo, imagem 
organizacional, satisfação, aplicabilidade, faturamento, produtividade, competitividade e 
mercado, existindo assim, uma lacuna entre a teoria de critérios de sucesso de Shenhar; Dvir 
(2007) e a prática existente na organização. Após estudo de referencial bibliográfico e análise 
dos dados, observa-se que os indicadores de desempenho da organização estão alinhados a 
definição de Barclay; Osei-Bryson (2010). Sugere-se ao SEBRAE/RN, que em sua avaliação 
de projetos, sejam analisados os critérios de sucesso contempladas na teoria de Shenhar; Dvir 
(2007) e que estes se transformem em uma ferramenta para medição de sucesso ou fracasso de 
projetos. 
 
Palavras- Chave: Projetos. Gerenciamento de Projetos. Sucesso de Projetos. Critérios de 
Sucesso de Projetos. 
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ABSTRACT 

 

Today, organizations that operate with public funds have the challenge of 
communicating results that go beyond achieving goals, costs and deadlines. Notes the 
importance for organizations to have a system for evaluating projects with indicators that 
reflect their success or failure and thus may contribute to the operational strategy of the 
organization. The study comprises a theoretical and empirical analysis about the projects 
performance indicators and success criteria, directing the search to the Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte - SEBRAE / RN, in order to analyse its 
projects performance indicators based on the evaluation of the success criteria.  As theoretical 
framework, it was used the multiple dimensions of successful projects proposed by Shenhar 
and Dvir (2007), and as the analysis of performance indicators was based on the methodology 
proposed by Barclay; Osei-Bryson (2010). To achieve the objectives of this study, a survey of 
exploratory and descriptive nature was carried out through a case study, with mixed approach, 
using quantitative and qualitative methods. The study approached six (6) projects of the 
organization and applied information collection typed “survey” with the target audience of the 
projects, their managers and partners, team management and project monitoring and executive 
board of the organization. The qualitative research was addressed to the results analyzes, 
evaluation of existing criteria for success in the organization, its system of project evaluation 
and project indicators. After analyzing the research, it is noted the high concordance of 
answered as the five (5) dimensions of success criteria proposed by Shenhar and Dvir (2007). 
It is stated that the organization has a formal process for measuring and evaluating their 
projects, according to outcome indicators of cost, time, organizational image, satisfaction, 
applicability, sales, productivity, market competitiveness and thus there is a gap between 
theory of success criteria Shenhar and Dvir (2007) and the existing practice in the 
organization. After study of bibliographic references and data analysis, it is observed that the 
performance indicators of the organization are aligned the definition of Barclay and Osei-
Bryson (2010). It is suggested to SEBRAE / RN, which in its evaluation of projects, the 
success criteria for projects contemplated in Shenhar and Dvir theory (2007) are analyzed and 
they are transformed into a tool for measuring the success or failure of projects. 

 
Keywords: Projects. Project Management. Success Project.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As principais mudanças organizacionais e as iniciativas para gerar vantagens 

competitivas têm sido executadas, em sua maior parte, através de projetos, tornando-os um 

importante instrumento de mudança e desenvolvimento nas organizações.  

Para Shenhar; Dvir (2007), a importância do papel dos projetos nas organizações tem 

crescido significativamente. São eles, e não as atividades operacionais rotineiras, que guiam a 

inovação e as mudanças na organização, promovendo transformações, implementando 

estratégias, criando novas oportunidades ou ganhando vantagens competitivas. 

O interesse das organizações pelo gerenciamento de projetos gera uma demanda por 

profissionais especializados na área. Como indicativo desta afirmação, os dados do Project 

Managemt Institute – PMI/SP (2013), quando no final da década de 70 contava com mais de 

2.000 associados, e atualmente conta com mais de 370.000 profissionais certificados em todo 

o mundo. Paralelamente à crescente importância dada ao referido tema pelas empresas e por 

profissionais, existe também o interesse por estudos relacionados ao assunto. 

Para Cleland; Ireland (2002, p.2) “a palavra sucesso é empregada quando se quer 

exprimir que foi alcançada alguma coisa que se desejava que fosse planejada ou tentada”. 

Vargas (2003, p.18) também analisa o sucesso de um projeto pelo prisma do planejamento 

quando afirma que “um projeto bem-sucedido é aquele que é realizado conforme o 

planejado”. Já Kerzner (2003) insere outros elementos na definição de sucesso em projetos e 

relata que esta tem se modificado substancialmente nos últimos anos. Anteriormente, 

restringia-se em concluir o projeto dentro do prazo, do custo e desempenho técnico 

especificado. Atualmente esta definição envolve múltiplos critérios que compreendem não 

apenas o projeto, mas também o negócio da organização.  

Durante as últimas duas décadas, tem sido crescente a pressão para que organizações 

que operem com recursos públicos adotem políticas e práticas visando efeito no uso desses 

recursos. Em cenários como os enfrentados contemporaneamente pelos governos em nível 

nacional e subnacional, a preocupação com a melhoria da eficiência e eficácia no 

gerenciamento dos projetos públicos ganha ainda mais destaque, uma vez que é através do 

sucesso desses projetos que as instituições públicas conseguem alcançar o objetivo de prestar 

serviços de qualidade aos cidadãos e resolver seus complexos problemas organizacionais, 

sendo, este último, o principal foco das publicações nos diversos jornais especializados 

(SÖDERLUND, 2004). 
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Relatórios de desempenho e de prestação de contas não mais satisfazem às 

expectativas da sociedade e dos órgãos de controle, é preciso a comunicação de resultados 

concretos, que se traduzam em transformações e melhorias efetivas para os beneficiários.  

Essa necessidade das organizações em gerar, avaliar e comunicar resultados concretos, 

tem exigido mudanças significativas em seus modelos de gerenciamento de projetos. Deste 

modo, observa-se a importância para as organizações de possuir um sistema de  avaliação de 

projetos com indicadores que reflitam seu sucesso ou fracasso e assim, possam contribuir com 

sua estratégia de atuação. 

Nesta perspectiva, o presente estudo compreende uma análise teórica e empírica sobre 

os indicadores de desempenho de projetos e critérios de sucesso em projetos, direcionando o 

estudo ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte – 

SEBRAE/RN. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Diante da observação do alinhamento do gerenciamento de projetos ao negócio da 

organização, constata-se que para a melhor tomada de decisão, como também, para um 

melhor processo de avaliação de projetos, é necessária à adequação de indicadores de sucesso 

que avaliem o retorno que os projetos trazem às organizações e como estes contribuem para 

sua estratégia.  

Face ao exposto, este trabalho se propõe a discutir o seguinte problema: Como avaliar 

os projetos do SEBRAE/RN através de indicadores que reflitam as reais transformações 

geradas por tais projetos  no público-alvo  no qual a instituição atua? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Geral 

Analisar os indicadores de desempenho de projetos do SEBRAE/RN, a partir da 

avaliação dos critérios de sucesso em projetos. 

 

1.2.2 Específicos 

a) Analisar  os critérios de sucesso de projetos no SEBRAE/RN; 
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b) Descrever o sistema de avaliação de projetos do SEBRAE/RN; 

c) Comparar os indicadores de desempenho de projetos utilizados no SEBRAE 

com indicadores existentes na literatura atual. 

 

1.3 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO OBJETO DE ESTUDO 

 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –  SEBRAE é um Serviço 

Social Autônomo, parte integrante do sistema S, instituído por escritura pública sob a forma 

de entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, regulada por Estatuto, 

desvinculada da entidade da Administração Pública Federal. Sua administração é exercida por 

um Conselho Deliberativo, um Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva. O Estatuto Social 

do  SEBRAE é o instrumento legal que estabelece os princípios que norteiam a instituição. O 

sistema é composto por uma unidade central coordenadora e por 27 unidades e o Distrito 

Federal, que têm autonomia administrativa, desde que as diretrizes traçadas pelo Conselho 

Deliberativo Nacional, sejam respeitadas. 

Possue como missão “Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos 

pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo, para fortalecer a economia nacional”. 

Para atender essa missão, o SEBRAE estrutura seu plano de trabalho e suas ações através do 

Plano Plurianual – PPA, que contempla um conjunto de programas, projetos e atividades 

estruturados em parceria com governos, iniciativa privada e público-alvo. 

O SEBRAE atende aos segmentos de indústria, comércio, serviços e agronegócio, com  

ações que visam à promoção do conhecimento, o acesso aos serviços financeiros, a 

disseminação da informação e tecnologia e a capacitação empresarial, fortalecendo o 

segmento que gera o maior número de empregos no país. Todos seus projetos estão 

estruturados em conformidade com a metodologia da Gestão Estratégica Orientada para 

Resultados – GEOR, que possibilita a participação efetiva do público-alvo e de parceiros na 

construção e implementação dos projetos, com foco em resultados, visando ampliar a 

capacidade de promover a competitividade e sustentabilidade das micro e pequenas empresas. 

Sendo para o PMI (2008), a definição de projeto como um empreendimento 

temporário realizado de forma progressiva para criar um produto, serviço ou resultado único, 

os projetos do SEBRAE são organizados em diferentes tipologias, permitindo com isso, a 

busca de resultados em um universo diverso e heterogêneo de empresas e empreendedores. 

Para o SEBRAE, a tipologia de um projeto é definida a partir do escopo, da sua abordagem, e 
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da forma de atuação junto ao público-alvo, buscando a melhor forma de operacionalizar a 

estratégia. Em função do escopo, os projetos se organizam em dois tipos – Projetos de 

Atendimento e Projetos Internos. 

Os Projetos de Atendimento: São projetos executados pelo SEBRAE e/ou parceiros, 

que atuam diretamente junto ao público-alvo, com o objetivo de produzir transformações 

relevantes de interesse desse público-alvo. Os Projetos de Atendimento têm duas formas de 

abordagem: setorial e territorial. 

Os projetos de abordagem setorial trabalham com um público-alvo definido e 

delimitado e podem ser estruturados em três tipologias: 

a) Projeto de Atendimento Encadeamento Produtivo: atende a um conjunto de 

pequenos negócios, pertencentes a uma mesma cadeia de valor, tendo uma grande empresa 

como âncora, com a finalidade de facilitar a realização de negócios entre elas, melhorando a 

competitividade de toda a cadeia produtiva. São estruturados pelo SEBRAE, empresa âncora, 

público-alvo, parceiros e demais interessados. 

b) Projeto de Atendimento Setor/Segmento: se caracteriza pela integração, em 

diferentes estágios, de um conjunto de empresas e instituições interdependentes e 

complementares, articuladas em um modelo de governança, que estabelece os resultados do 

projeto e as estratégias para seu alcance. São estruturados com o público-alvo e parceiros 

envolvidos. 

c) Projeto de Atendimento Setorial: atende um conjunto de empresas de um mesmo 

setor (Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios), em uma determinada região/território. 

São estruturados pelo SEBRAE e parceiros (quando houver) e refletem uma clara definição 

estratégica para atendimento a um determinado setor. 

Os projetos de abordagem territorial são estruturados através da tipologia de Projetos 

de Atendimento Territorial que atendem a um público-alvo em um determinado 

território/região com características próprias. Devem ser estruturados pelo SEBRAE e 

parceiros, com foco na aplicação de instrumentos de atendimento coletivos e/ou individuais, 

direcionados para atender as necessidades levantadas junto a este público. 
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Figura 1-Tipologias de projetos do Sistema Sebrae 

 

Fonte: Manual de Projetos, Programas e Atividades do Sistema Sebrae (2013, p. 10) 

 

2. Projetos Internos: 

São projetos executados pelo SEBRAE para a melhoria do ambiente legal, criação de 

soluções para clientes ou para a gestão dos recursos necessários à operação do Sistema 

SEBRAE. 

Esses projetos são estruturados em quatro tipologias: 

a) Articulação Institucional: executados junto aos parceiros institucionais visando 

potencializar a atuação do SEBRAE e/ou melhorar o ambiente de atuação dos seus clientes. 

b) Desenvolvimento de Produtos e Serviços: relacionados ao desenvolvimento, 

melhoria e/ou disseminação de produtos, serviços e metodologias, em apoio ao atendimento 

do cliente.  

c) Gestão Operacional: relacionados às funções corporativas internas, destinados a 

ampliar e/ou aperfeiçoar os recursos, instrumentos e competências organizacionais. 

d) Construção e Reformas: criado e para gerir eventos de construção e/ou reformas no 

âmbito do Sistema SEBRAE. 

Um sistema de medição do desempenho baseado em indicadores é uma importante 

ferramenta de apoio à gestão e de comunicação da estratégia. O sistema SEBRAE possui 

5(cinco) tipos de indicadores utilizados para o monitoramento de sua estratégia que são:  

a) Indicadores de excelência operacional - Indicadores utilizados para monitorar 

os resultados de processos do SEBRAE.  

b) Indicadores de resultado de programas e projetos - Indicadores vinculados aos 

programas e projetos desenvolvidos pelo SEBRAE, conforme definido no Manual de 

Elaboração e Gestão de Projetos Orientados para Resultados - GEOR. Em projetos de 
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atendimento, medem os resultados finalísticos ou intermediários obtidos junto aos públicos-

alvo. Em projetos internos, medem os resultados entregues pelo projeto.  

c) Indicadores de desempenho e Metas Mobilizadoras - Indicadores vinculados 

aos Objetivos Estratégicos das Perspectivas “Processos” e “Recursos”. São utilizados para o 

monitoramento da execução da estratégia.  

d) Indicadores de Resultados Institucionais - Indicadores vinculados aos 

Objetivos Estratégicos das Perspectivas “Cumprimento da Missão”, “Cumprimento da Visão” 

e “Partes Interessadas”. 

e) Indicadores dos pequenos negócios e do seu ambiente - Características da 

realidade social, econômica, ambiental ou legal em que estão inseridos empresas e 

empresários, que possam ter impacto significativo no desenvolvimento dos pequenos 

negócios. 

Figura 2 – Indicadores de Monitoramento de Estratégia do Sistema SEBRAE 

 
Fonte: Indicadores e Metas do PPA 2014-2017 do Sistema SEBRAE, 2013, p. 9 

 
O presente trabalho utilizou as operações de metodologia de projeto de uma unidade 

federativa do sistema SEBRAE, o SEBRAE/RN, e adotou como fonte de pesquisa os projetos 

de atendimento setorial do tipo encadeamento produtivo, setor-segmento e setorial e os 

indicadores de resultado de programas e projetos. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A avaliação de sucesso de projetos deve trazer benefícios para as organizações que 

incluem a identificação de melhores práticas até a contribuição do projeto para o alcance da 

estratégia da organização.  

Em um estudo clássico sobre o gerenciamento de projetos, elaborado por Baker, 

Murphy; Fisher (1974, apud PINTO, 2002) os autores afirmam que deve ser avaliado o grau de 
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satisfação referente ao resultado do projeto pelas pessoas envolvidas. Eles propuseram o 

conceito de sucesso percebido, quando constataram em sua pesquisa que mesmo projetos 

onde não se alcançava suas metas originais, como custo, prazo e qualidade programados não 

eram, necessariamente, percebidos como projetos fracassados pelas pessoas envolvidas. 

Assim eles chegaram à seguinte conclusão: o sucesso deve ir além do cumprimento de metas 

(prazo, custos e desempenho técnico), deve ser avaliado pelo grau de satisfação de seus 

usuários, clientes e toda equipe envolvida no projeto. 

Atualmente, as organizações que operam com recursos públicos possuem o desafio de 

comunicar à sociedade e aos orgãos de controle, resultados que vão além do alcance de metas, 

custos e prazos. É necessário um sistema de avaliação que traduza as reais transformações 

geradas no público-alvo de atuação da organização. 

Para o gerenciamento de seus programas, projetos e atividades, o SEBRAE aplica a 

GEOR, sua metodologia de gerenciamento de projetos, desde 2004, que vem sendo 

constantemente aperfeiçoada para atender às novas necessidades de seu público, propiciando 

uma melhor dinâmica de atuação para o SEBRAE e melhores resultados para os seus clientes. 

A metodologia GEOR desdobra-se através de programas, projetos e atividades, que 

juntos, operacionalizam a estratégia apontada pelo Sistema SEBRAE no seu direcionamento 

estratégico. O ciclo completo de um projeto na metodologia GEOR inclui as etapas: 

estruturação, gerenciamento, monitoramento e avaliação. Todas visam direcionamento único, 

que se traduz nos resultados esperados, conforme demonstra a figura: 

 

Figura 3-Ciclo de Projetos Metodologia GEOR 

 
Fonte: Manual de Programas, Projetos e Atividades do Sistema SEBRAE, 2013, p. 23 

 

A etapa de avaliação consiste em verificar se o projeto – seu escopo, recursos alocados 

e mecanismos de gestão, diante da experiência colhida durante a execução e das alterações 
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ocorridas em seu ambiente interno e externo, permanecem consistentes com o alcance de seu 

objetivo e dos resultados finalísticos pretendidos. É nessa fase que os indicadores propostos 

para o projeto são avaliados, funcionando como instrumento de avaliação do desempenho de 

projetos. A pesquisa se concentrou nesta fase do ciclo de projetos da organização. 

A opção pelo SEBRAE/RN se dá pela importância da organização para a sociedade e 

por sua reconhecida experiência em gestão de projetos. 

O presente estudo possui uma delimitação de tempo transversal, considerando-se a 

pesquisa empírica no SEBRAE/RN. Sua abordagem é focada no entendimento da realidade e 

análise de possíveis melhorias. 

A escolha dos temas indicadores de desempenho de projetos e avaliação de critérios de 

sucesso em projetos se dá pela importância do assunto para esta autora, que almeja aprofundar 

seus conhecimentos na área, por ter atuado por 10 (dez) anos como analista na construção e 

avaliação de projetos do SEBRAE/RN e hoje, como gestora de projetos, contribuir com a 

atuação estratégica da instituição.  

Quanto à relevância teórica, o estudo do tema é importante, visto que no Brasil, 

embora exista  abundância  de estudos sobre gerenciamento de projetos,  no tocante ao que se 

refere a sucesso desses projetos,  tal sucesso é entendido quando voltado ao gerenciamento e 

aos fatores críticos de sucesso.  

Para De Wit (1988), critérios de sucesso são medidas a partir das quais o sucesso ou 

fracasso de um projeto é julgado. Já fatores de sucesso são as entradas para o sistema 

gerencial que levam direta ou indiretamente ao sucesso do projeto. 

É importante também diferenciarmos o sucesso de gestão de projeto e sucesso de 

projeto, para De Wit (1988 apud COOKE-DAVIS, 2002), o sucesso em gestão de projetos 

está principalmente associado ao sucesso da atuação direta do gerente de projetos, aplicando 

as ferramentas dessa disciplina, enquanto o sucesso de projetos refere-se aos objetivos e 

benefícios previstos pelo projeto para a organização como um todo. 

Através do quadro 1 verificamos os recentes estudos na área. 
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Quadro 1- Estudos recentes na área 

 
Fonte: Dados de Pesquisa, 2014 

 

Observados os relevantes estudos que comprovam a importância do gerenciamento de 

projetos e a existência de indicadores baseados em critérios de sucesso para avaliação dos 

projetos das organizações, torna-se reconhecida a importância acadêmica deste estudo, que 

objetiva explorar os referidos temas, para aprofundamento dos estudos na área, como também 

empírica, pela relevante necessidade das organizações em analisar seus indicadores de 

desempenho através de critérios de sucesso, a fim de que seus projetos possam ser avaliados 

por resultados que demonstrem as reais transformações que provocam no público–alvo, que 

vão além da combinação entre custo, prazo e qualidade, para múltiplos critérios que envolvem 

não somente o projeto, mas também a missão da organização. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo traz um levantamento bibliográfico dos assuntos relacionados ao 

acompanhamento dos indicadores de desempenho de projetos. Inicialmente definiu-se o 

conceito de projetos e a importância do gerenciamento de projetos. Logo em seguida é feita 

uma análise detalhada sobre o sucesso de projetos e seus critérios de sucesso. Finalmente, fez-

se um levantamento bibliográfico sobre indicadores de desempenho de projetos. 

 

2.1 DEFINIÇÃO DE PROJETOS 

 

Um projeto, para Kerzner (2009), diz respeito a uma série de atividades e tarefas que 

têm um resultado específico, que é entregue dentro de certas especificações, possui data início 

e término, possui em muitos casos limitações de fundos e custos, consome recursos materiais 

e humanos e são multifuncionais 

Esta concepção de Kerzner (2009), está diretamente alinhada com o guia de melhores 

práticas Project Management Body of Knowledge - PMBOK (2008) que conceitua um projeto 

como um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 

exclusivo, com início e fim previamente determinados. 

Lewis (2000, p.4) define projeto como um trabalho único que tem início e fim 

claramente definidos, um escopo de trabalho especificado, um orçamento e um nível de 

desempenho a ser atingido. Além disso, o mesmo autor considera que, para um trabalho ser 

considerado um projeto, ele precisa ter mais de uma tarefa associada. Goodpasture (2000) 

segue a mesma linha, definindo projeto como o conjunto de tarefas únicas, interdependentes, 

não repetitivas, planejadas e executadas de forma a produzir algum resultado.  

Para Andersen (2008), um projeto é uma organização temporária, criada pela 

organização principal, para realizar um empreendimento em seu benefício. Ainda para o 

autor, uma forma de a organização realizar sua estratégia é pela criação de determinados 

projetos. 

Boutinet (2006), afirma que projetos abordam “a mudança, procurando adaptar a 

organização à evolução de seu ambiente, pelo reforço de sua coesão interna” 

Enquanto para Shenhar; Dvir (2010), projetos são os motores que impulsionam 

inovações de ideias à comercialização, os propulsores que fazem com que as organizações 

sejam melhores, mais fortes e mais eficientes, projetos são uma organização temporária e o 
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processo estabelecido para alcançar uma meta específica sob as restrições de tempo, 

orçamento e outros recursos. 

Observa-se que apesar das várias definições para projeto na literatura, uma análise 

mais aprofundada revela que há uma evolução na definição de projetos e uma incorporação de 

novas perspectivas e aspectos. 

Quadro 2 – Quadro teórico Definição de Projetos 

Quadro Teórico 

Tema Autores Definições 

Projetos 

Kerzner (2009) 

Uma série de atividades e tarefas que têm um resultado específico, que é entregue 
dentro de certas especificações, possui data início e término, possui em muitos casos 
limitações de fundos e custos, consome recursos materiais e humanos e são 
multifuncionais. 

PMBOK(2008) 
Um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 
exclusivo, com início e fim previamente determinados 

Lewis (2000) 

Um trabalho único que tem início e fim claramente definidos, um escopo de trabalho 
especificado, um orçamento e um nível de desempenho a ser atingido. Além disso, o 
mesmo autor considera que, para um trabalho ser considerado um projeto, ele precisa 
ter mais de uma tarefa associada 

Goodpasture 
(2000) 

Conjunto de tarefas únicas, interdependentes, não repetitivas, planejadas e executadas 
de forma a produzir algum resultado 

Andersen (2008) 
Um projeto é uma organização temporária, criada pela organização principal, para 
realizar um empreendimento em seu benefício. Ainda para o autor, uma forma de a 
organização movimentar sua estratégia é pela criação de determinados projetos. 

Boutinet (2006) 
Que projetos abordam “a mudança, procurando adaptar a organização à evolução de 
seu ambiente, pelo reforço de sua coesão interna” 

Shenhar; Dvir 
(2010) 

Projetos são os motores que impulsionam inovações de ideias à comercialização, os 
propulsores que fazem com que as organizações sejam melhores, mais fortes e mais 
eficientes, projetos são uma organização temporária e o processo estabelecido para 
alcançar uma meta específica sob as restrições de tempo, orçamento e outros 
recursos. 

Fonte: Dados de Pesquisa, 2014 

 

2.2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Embora aparentemente recente, o conceito de gerenciamento de projetos foi utilizado 

isoladamente após o lançamento do satélite Sputnik, pela União Soviética no auge da guerra 

fria. Após ser surpreendido pelos soviéticos, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos 
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sentiu a necessidade de um tipo de organização de projetos e uma ferramenta específica para 

melhor planejamento e controle de seus muitos projetos militares.  

Após o uso militar das técnicas de gestão, elas foram aos poucos incorporadas às 

empresas. Ainda hoje o gerenciamento de projetos mantém-se como tendência, figurando 

como importante ferramenta de gestão de recursos financeiros e humanos que possuem um 

objetivo pré-estabelecido e comum. 

Kerzner (2006) afirma que a recessão econômica nos Estados Unidos da América, que 

aconteceu nos anos de 1979/1983, gerou no mercado a necessidade de criação de uma gestão 

de empresas que as tornassem mais competitivas. Neste período, a prática de gerenciamento 

de projetos foi intensificada. O gerenciamento de projetos direcionaria as ações ao alcance de 

seus resultados. 

Segundo Kerzner (2006), existem alguns fatores de mercado que exercem pressão 

sobre as empresas forçando-as a aperfeiçoarem sua forma de gerir os negócios, são eles: 

concorrência, padrões de qualidade, resultados financeiros, preocupações legais, fatores 

tecnológicos, preocupações sociais, fatores políticos, pressões econômicas e preocupações dos 

acionistas. Todos passíveis de maior controle a partir da utilização do gerenciamento por 

projetos. 

Para o Project Management Body of Knowledge - PMBOK (2008), o gerenciamento 

de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades 

do projeto a fim de atender aos seus requisitos. 

Para Barbi (2011), o gerenciamento de projetos é a forma de atuar de modo a atingir os 

objetivos propostos dentro de parâmetros de qualidade determinados, obedecendo a um 

planejamento prévio de prazos (cronograma) e custos (orçamento).  

Segundo Possi (2004), gestão de projetos diz respeito a aplicação de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades dos projetos para atender aos requisitos e 

expectativas dos interessados no projeto como um todo 

O conceito de gerenciamento de projetos passou por uma evolução nos últimos anos, 

no qual a visão tradicional de que o gestor de projetos consistia em um especialista, 

normalmente contratado por empresas de engenharia, para uma nova perspectiva dentro das 

organizações, participando de inúmeros quadros em posições médias e elevadas nos 

organogramas organizacionais. (BARBER, 2004). 
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Quadro 3- A Evolução do Conhecimento na Gestão de Projetos 

Para Kerzner (2002), a evolução do conceito de gerenciamento de projetos pode ser dividida em 3 

(três) fases: 

I Fase(1960-1985):Gerenciamento Tradicional 

de Projetos. 

1850 a 1900 - Revolução Industrial 

1910 - Taylor – Pai do gerenciamento científico 

1960 – Formalizado como ciência 

1969 – PMI 

1970 – Surgimento de vários modelos de gestão 

II Fase (1985-1993):Fase do Renascimento. 

TQM 

Engenharia Simultânea 

DelegacaoDelegação de autoridades e equipes 

autodirigidas 

III Fase: (a partir de1993):Moderno 

Gerenciamento de Projetos. 

 Reengenharia 

Controle de Custos e Ciclo de Vida 

Controle das mudanças de escopo 

Gerenciamento dos riscos do projeto 

Escritório de Projetos e Centros de Excelência em 

Projetos 

Equipes multifuncionais e Itinerantes 

Equipes Globais e Modelo de Maturidade em 

Gestão de Projetos 

Fonte: Kerzner (2002) 

Para Vargas (2005), o gerenciamento de projetos proporciona inúmeras vantagens 

sobre as demais formas de gerenciamento, tendo se mostrado eficaz em conseguir resultados 

desejados dentro do prazo e do orçamento definidos pela organização. O autor ainda aponta 

como vantagem o fato do gerenciamento de projetos não ser restrito apenas a grandes projetos 

de alta complexidade e custos, podendo ser empregado para projetos simples, ou mesmo 

controlar rotinas no dia a dia da organização. 

Na literatura atual de gerenciamento de projetos existe uma discussão sobre a 

padronização desta definição. Alguns autores defendem a abordagem de que todos os projetos 

partilham das mesmas peculiaridades de gestão, conhecida como one-size-fits-all 

(BALACHANDRA; FRIAR, 1997), enquanto outros, como Carvalho; Rabechini Jr. (2009) 

questionam este pensamento quando observam que a influência de modelos de referência, tais 

como os provenientes do Project Management Institute (PMI) e do International Project 
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Management Association (IPMA), criam um engessamento do gerenciamento de projetos, 

decorrente da falta de reflexão sobre a necessidade de customização das práticas apresentadas.  

Shenhar; Dvir (2007) afirmam que a abordagem padrão e formal ao gerenciamento de 

projetos é embasada em um modelo previsível, fixo, relativamente simples e certo. Ela não 

está acoplada às mudanças no ambiente ou às necessidades comerciais; uma vez que o plano 

do projeto é criado, ela traça os objetivos para o projeto, e o gerente do projeto deve executá-

lo usando a filosofia de “gestão como planejada”. 

Quadro 4 – Quadro teórico Gerenciamento de Projetos 

Quadro Teórico 

Tema Autores Definições 

GERENCIAMENTO 
DE PROJETOS 

Kerzner (2006)  

 Existem alguns fatores de mercado que exercem pressão sobre as empresas 
forçando-as a aperfeiçoarem sua forma de gerir os negócios, são eles: 
concorrência, padrões de qualidade, resultados financeiros, preocupações 
legais, fatores tecnológicos, preocupações sociais, fatores políticos, pressões 
econômicas e preocupações dos acionistas. Todos passíveis de maior controle a 
partir da utilização do gerenciamento por projetos. 

PMBOK (2008) 
O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, 
ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus 
requisitos. 

Barbi (2011) 
O gerenciamento de projetos é a forma de atuar de modo a atingir os objetivos 
propostos dentro de parâmetros de qualidade determinados, obedecendo a um 
planejamento prévio de prazos (cronograma) e custos (orçamento).  

Possi (2004) 
Gestão de projetos diz respeito a aplicação de conhecimentos, habilidades, 
ferramentas e técnicas às atividades dos projetos para atender aos requisitos e 
expectativas dos interessados no projeto como um todo 

(BARBER, 2004) 

O conceito de gerenciamento de projetos passou por uma evolução nos últimos 
anos, no qual a visão tradicional de que o gestor de projetos consistia em um 
especialista, normalmente contratado por empresas de engenharia, para uma 
nova perspectiva dentro das organizações, participando de inúmeros quadros 
em posições médias e elevadas nos organogramas organizacionais 

Vargas (2005) 

O gerenciamento de projetos proporciona inúmeras vantagens sobre as demais 
formas de gerenciamento, tendo se mostrado eficaz em conseguir resultados 
desejados dentro do prazo e do orçamento definidos pela organização. O autor 
ainda aponta como vantagem o fato do gerenciamento de projetos não ser 
restrito apenas a grandes projetos de alta complexidade e custos, podendo ser 
empregado para projetos simples, ou mesmo controlar rotinas no dia a dia da 
organização. 

Carvalho; Rabechini 
Jr. (2009)  

Observam que a influência de modelos de referência, tais como os 
provenientes do Project Management Institute (PMI) e do International Project 
Management Association (IPMA), criam um engessamento do gerenciamento 
de projetos, decorrente da falta de reflexão sobre a necessidade de 
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customização das práticas apresentadas.  

(BALACHANDRA; 
FRIAR, 1997),  

Os projetos partilham das mesmas peculiaridades de gestão, conhecida como 
one-size-fits-all  

Shenhar; Dvir 
(2007) 

Afirmam que a abordagem padrão e formal ao gerenciamento de projetos é 
embasada em um modelo previsível, fixo, relativamente simples e certo. Ela 
não está acoplada às mudanças no ambiente ou às necessidades comerciais; 
uma vez que o plano do projeto é criado, ela traça os objetivos para o projeto, e 
o gerente do projeto deve executá-lo usando a filosofia de “gestão como 
planejada”. 

Fonte: Dados de Pesquisa, 2014 

 

2.3 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA GESTÃO DE PROJETOS 

 

Os procedimentos de avaliação de performance, tanto nas empresas capitalistas quanto 

nas organizações públicas, estão em constante evolução. Diversas ferramentas são 

desenvolvidas por estudos aprofundados e, principalmente, pela prática da gestão 

administrativa. A avaliação é essencial pois ela fornece informações que servem de base tanto 

para gestores, acionistas e investidores no contexto das empresas capitalistas, quanto para a 

sociedade e o Estado no contexto das organizações públicas. Essa condição especial é 

explicada pela pluralidade de externalidades, ou seja, seus impactos econômicos, sociais e 

territoriais na sociedade na qual estão inseridas, e também pela sua contribuição à satisfação 

do interesse geral. A avaliação, como destaca Perret (2001), se impõe como uma das únicas 

respostas possíveis a um conjunto de desafios que exigem novas formas de legitimação de 

decisões e de mobilização. 

Os objetivos da avaliação são estratégicos, buscando alinhar as ações das organizações 

à sua missão, e auxiliando também na disseminação e transparência de suas ações. 

Em relação ao termo avaliação, não existe uma única definição que seja amplamente 

aceita na comunidade mundial dos avaliadores profissionais, Para Chianca (2001, p.16): 

A coleta sistemática de informações sobre as ações, as características e os 
resultados de um programa, e a identificação, esclarecimento e aplicação de 
critérios, passíveis de serem defendidos publicamente,  para determinar o 
valor (mérito e relevância), a qualidade, utilidade, efetividade ou 
importância do programa sendo avaliado em relação aos critérios 
estabelecidos, gerando recomendações para melhorar o programa e as 
informações para prestar contas aos públicos interno e externo ao programa 
do trabalho desenvolvido. 

 

Para a Handbook (2002), há basicamente três componentes de uma avaliação de 

projetos que norteiam o seu escopo e abrange, cada um, um diferente aspecto do projeto: 
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a) Avaliação do contexto: acessar as necessidades, ativos e recursos de uma 

comunidade alvo para planejar intervenções relevantes e efetivas, dentro do contexto daquela 

comunidade; identificar a atmosfera política, econômica e social da comunidade envolvida, de 

modo a aumentar a probabilidade de que as intervenções escolhidas sejam acatadas e 

implementadas pelos líderes locais. 

b) Avaliação da implementação: trata-se de uma avaliação contínua, persistente 

que levanta informações sobre o que acontece e porque acontece. Envolve a contínua 

adaptação do plano inicial, de modo a considerar as condições locais, a dinâmica 

organizacional e as incertezas programáticas. As informações devem ser continuamente 

analisadas e ações de correção tomadas para garantir o atingimento dos resultados propostos. 

c) Avaliação de resultados: procura focar os resultados práticos de curto e longo 

prazo do projeto. Como normalmente os projetos trazem resultados nem sempre previstos na 

proposta original, e devido aos esforços de prevenção serem complexos em um ambiente de 

comunidade, na qual se atua em projetos sociais, e difíceis de mensurar, deve-se ser 

especialmente flexível ao conduzir uma avaliação de resultados. 

Pinto; Slevin (1988 apud ROBIC; SBRAGIA, 1996) consideram tanto aspectos 

internos quanto externos para avaliação de desempenho de projetos. Quanto aos aspectos 

internos pode-se considerar fatores como prazo, custos e desempenho técnico do projeto. Já 

quanto aos fatores externos, àqueles relacionados com os beneficiários do projeto, pode-se 

considerar: uso, satisfação e efetividade. 

A avaliação de desempenho organizacional despertou interesse de estudos acadêmicos 

após a comprovação que os indicadores financeiros não são suficientes para a compreensão da 

organização, como também pela importância do tema à estratégia.  

Quadro 5 – Quadro teórico Avaliação de Desempenho na Gestão de Projetos 

Quadro Teórico 
Tema Autores Definições 

AVALIAÇÃO 
DE 

DESEMPENHO 
NA GESTÃO DE 

PROJETOS 

Chianca (2001) 

A coleta sistemática de informações sobre as ações, as características e os 
resultados de um programa, e a identificação, esclarecimento e aplicação de 
critérios, passíveis de serem defendidos publicamente,  para determinar o valor 
(mérito e relevância), a qualidade, utilidade, efetividade ou importância do 
programa sendo avaliado em relação aos critérios estabelecidos, gerando 
recomendações para melhorar o programa e as informações para prestar contas 
aos públicos interno e externo ao programa do trabalho desenvolvido. 

Pinto; Slevin (1988 
apud ROBIC; 
SBRAGIA, 1996) 

Consideram tanto aspectos internos quanto externos para avaliação de 
desempenho de projetos. Quanto aos aspectos internos pode-se considerar 
fatores como prazo, custos e desempenho técnico do projeto. Já quanto aos 
fatores externos, àqueles relacionados com os beneficiários do projeto, pode-se 
considerar: uso, satisfação e efetividade. 

Fonte: Dados de Pesquisa, 2014 
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2.4 SUCESSO DE PROJETOS 

 

O tema Sucesso em Projetos é um dos temas mais discutidos na área de gerenciamento 

de projetos, porém com um nível de consenso bastante baixo entre os pesquisadores. Sanvido 

et al. (1992) ressaltam a dificuldade de se medir tal sucesso, já que a sua definição também 

pode variar de acordo com as expectativas dos diversos stakeholders envolvidos. 

Para Kerzner (2006), no momento em que um projeto está sendo proposto, é preciso 

saber definir qual seu objetivo e seus benefícios, possibilitando verificar seu sucesso ou 

eventual fracasso ao final de sua execução. Na ausência desses critérios de sucesso, a 

avaliação dos resultados obtidos pelo projeto passa a ser bastante difícil e subjetiva. Isso 

porque, para justificar um projeto é necessário que seja comprovado que seus custos serão 

compensados pelos benefícios trazidos pela sua condução.  

Em uma empresa orientada a projetos, o seu sucesso está diretamente ligado aos 

resultados obtidos em cada um de seus projetos, já que estes constituem o negócio 

fundamental e as competências essenciais da empresa (KERZNER, 2006). Por outro lado, 

para empresas cujo foco são processos, a execução de projetos tem como principal função 

sustentar as atividades rotineiras da organização. Assim, o sucesso desses projetos deve levar 

em consideração que o seu desenvolvimento não cause nenhum dano à atividade principal da 

empresa (KERZNER, 2006).  

Aubry; Hobbs (2011), em sua pesquisa sobre impactos dos projetos no desempenho 

organizacional, segmentam a literatura em duas correntes. A primeira, denominada de 

econômica, avalia a relação dos projetos com o desempenho financeiro d organização, 

enquanto a segunda corrente, chamada de pragmática, avalia o projeto e seus fatores de 

sucesso. 

Para Jha; Lyer (2007), “a definição de sucesso em projetos é vaga e não há critério 

universal para sua medição”. Para eles os critérios de sucesso propostos por diversos 

pesquisadores seriam os abaixo, e que podem ser separados em duas categorias: 

a) Critérios Tangíveis: qualidade, custo, tempo, segurança e disputas (conflitos); 

b) Critérios Intangíveis: seriam vários, por exemplo, satisfação do cliente, do 

contratante ou da equipe do projeto. 
Conforme sugere De Wit (1988 apud COOKE-DAVIS, 2002), existe uma diferença 

entre o sucesso de gestão de projeto e o sucesso de projeto. O sucesso em gestão de projetos 

está principalmente associado ao sucesso da atuação direta do gerente de projetos, aplicando 

as ferramentas dessa disciplina. Essa discussão está basicamente associada à tríade restrição 
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de qualquer projeto, composta por escopo, prazo e custo, se o escopo proposto inicialmente 

foi cumprido, o projeto foi entregue dentro do prazo estipulado e os custos decorrentes da 

execução do projeto não excederam o orçamento reservado para esse projeto Assim, o projeto 

que teve um gerenciamento de sucesso apresenta uma alta eficiência na aplicação dos recursos 

disponíveis durante a execução do projeto. Em contraposição ao sucesso de gerenciamento de 

projeto, o sucesso de projetos refere-se aos objetivos e benefícios previstos pelo projeto para a 

organização como um todo. Nesse sentido, a eficácia de uma determinada iniciativa atrelada 

ao cumprimento de seu objetivo inicial, possibilitando que a empresa usufrua dos benefícios 

previstos pelo projeto.  

Uma interessante abordagem de sucesso de projetos é apresentada por Shenhar; Dvir 

(2007). Para os autores, em uma era em que os projetos estão entre os fenômenos mais 

difundidos nas organizações modernas, não é fácil responder quais critérios estabelecer para 

definição de sucesso. Os autores afirmam que o sucesso de um projeto numa atitude 

tradicional depende do cumprimento da restrição tripla – na hora programada, dentro do 

orçamento e de acordo com as especificações. No entanto, no mundo dinâmico de projetos 

relacionados aos negócios, ater-se à restrição tripla não é mais suficiente, e um novo modelo é 

necessário.Qualquer avaliação de seu sucesso deve estar conectada ao sucesso da organização 

principal e ao seu bem estar com o decorrer do tempo. 

Este estudo se concentra nos critérios de sucesso, que são medidas a partir das quais o 

sucesso ou fracasso de um projeto é julgado. 

Quadro 6 – Quadro teórico Sucesso de Projetos 

Quadro Teórico 

Tema Autores Definições 

SUCESSO 
DE 

PROJETOS 

Sanvido et al. 
(1992) 

Ressaltam a dificuldade de se medir tal sucesso, já que a sua definição também pode 
variar de acordo com as expectativas dos diversos stakeholders envolvidos 

Kerzner (2006), 

No momento em que um projeto está sendo proposto, é preciso saber definir qual seu 
objetivo e seus benefícios, possibilitando verificar seu sucesso ou eventual fracasso ao 
final de sua execução. Na ausência desses critérios de sucesso, a avaliação dos 
resultados obtidos pelo projeto passa a ser bastante difícil e subjetiva. Isso porque, para 
justificar um projeto é necessário que seja comprovado que seus custos serão 
compensados pelos benefícios trazidos pela sua condução.  

Aubry; Hobbs 
(2011), 

Em sua pesquisa sobre impactos dos projetos no desempenho organizacional, 
segmentam a literatura em duas correntes. A primeira, denominada de econômica, 
avalia a relação dos projetos com o desempenho financeiro d organização, enquanto a 
segunda corrente, chamada de pragmática, avalia o projeto e seus fatores de sucesso. 

Jha; Lyer (2007), 

“a definição de sucesso em projetos é vaga e não há critério universal para sua 
medição”. Para eles os critérios de sucesso propostos por diversos pesquisadores seriam 
os abaixo, e que podem ser separados em duas categorias: 

a)  Critérios Tangíveis: qualidade, custo, tempo, segurança e disputas (conflitos); 

b)  Critérios Intangíveis: seriam vários, por exemplo, satisfação do cliente, do 
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contratante ou da equipe do projeto. 

De Wit (1988 

O sucesso em gestão de projetos está principalmente associado ao sucesso da atuação 
direta do gerente de projetos, aplicando as ferramentas dessa disciplina. Essa discussão 
está basicamente associada à tríade restrição de qualquer projeto, composta por escopo, 
prazo e custo, se o escopo proposto inicialmente foi cumprido, o projeto foi entregue 
dentro do prazo estipulado e os custos decorrentes da execução do projeto não 
excederam o orçamento reservado para esse projeto  

Shenhar; Dvir 
(2007). 

Para os autores, em uma era em que os projetos estão entre os fenômenos mais 
difundidos nas organizações modernas, não é fácil responder quais critérios estabelecer 
para definição de sucesso. Os autores afirmam que o sucesso de um projeto numa 
atitude tradicional depende do cumprimento da restrição tripla – na hora programada, 
dentro do orçamento e de acordo com as especificações. No entanto, no mundo 
dinâmico de projetos relacionados aos negócios, ater-se à restrição tripla não é mais 
suficiente, e um novo modelo é necessário. Qualquer avaliação de seu sucesso deve 
estar conectada ao sucesso da organização principal e ao seu bem estar com o decorrer 
do tempo. 

  Fonte: Dados de Pesquisa, 2014 

 

2.4.1 Critérios de Sucesso 

 

A literatura clássica sobre gerenciamento de projetos identifica vários critérios de 

sucesso, porém o “Triângulo de Ferro” denominado assim por Atkinson (1999) é um dos 

critérios mais aceitos dentre eles, o modelo também é conhecido como a “Tripla Restrição”, 

pelo gerenciamento tradicional de projetos. Trata-se de um modelo gráfico representado por 

um triângulo eqüilátero, cujos lados, caso sejam alterados, afetam os demais lados, que 

também passam a sofrer os efeitos dessa alteração, como um todo. De acordo com o modelo, 

cada um dos três lados do triângulo eqüilátero simboliza uma das três restrições: qualidade, 

tempo e custo.  

 

Figura 4 - O “Triângulo de Ferro” do Gerenciamento de Projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atkinson (1999, p.32). 

 

Atkinson (1999) sugere uma segmentação de critérios para medida do sucesso de 

projetos, que são:  

Qualidade 

Custo 

Tempo 



33 
 

a) Triângulo de ferro – Qualidade, tempo e custo; 

b) Sistemas de informação – Confiabilidade e validade da informação; 

c) Benefícios para a organização – Eficiência, eficácia, redução de desperdícios, 

aumento dos lucros, realização de metas, aprendizado organizacional; 

d) Benefícios para os stakeholders – Impacto social, ambiental, satisfação de 

usuários e da equipe, lucro estabelecido e desenvolvimento pessoal. 

Apesar de bem aceito na literatura de projetos, os critérios do Triângulo de Ferro são 

contestados por alguns autores por considerarem-no insuficiente. Como De Wit (1988), que 

defende diversas situações de sucesso, além da restrição apresentada pelo “Triângulo”. A 

primeira situação corresponde ao sucesso do projeto, medido a partir do alcance dos seus 

objetivos gerais, que variam de acordo com tipo de projeto, fase do ciclo de vida, nível dos 

objetivos do projeto na hierarquia gerencial e stakeholders envolvidos. A segunda situação 

corresponde ao sucesso da gestão de projetos, medido em relação aos critérios tradicionais de 

custo, tempo e qualidade. Com foco em projetos de construção, De Wit (1988) elenca como 

critérios de sucesso temas que envolvam satisfação do cliente, funcionalidade, satisfação do 

contratante e satisfação do gerente do projeto e sua equipe, desempenho orçamentário e de 

metas. 

Para Shenhar; Dvir (2007) a maioria dos projetos das organizações é a parte da gestão 

estratégica de suas organizações e eles devem ser avaliados com base em suas contribuições 

para os resultados dos negócios em geral, e não apenas pela sua habilidade em cumprir com as 

metas de tempo, orçamento ou desempenho. Dessa forma, os autores sugerem que o sucesso 

dos projetos seja abordado como um conceito multidimensional, refletindo a intenção 

estratégica da empresa e seus objetivos de negócio. Partindo desse pressuposto, os autores 

sugerem uma avaliação abrangente do sucesso do projeto no curto e longo prazo, a ser 

definida por cinco grupos de medidas:  

a) Eficiência do projeto: representa uma medida de curto prazo, se o projeto foi 

contemplado ou não com o plano. O cumprimento das restrições de recursos indica um 

projeto bem administrado e eficiente, mas não garante que este terá sucesso e beneficiará a 

organização a longo prazo. 

b) Impacto no cliente: representa os principais interessados (stakeholders), cujas 

percepções são críticas para a avaliação do sucesso do projeto. Essa dimensão deve mostrar 

claramente como o resultado do projeto melhorou a vida ou negócio do cliente e como ele 

abordou as necessidades do cliente. Também inclui o nível de satisfação do cliente, até que 

ponto ele está usando o produto e qual é a extensão da lealdade do cliente. 
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c) Impacto na equipe: reflete como o projeto afeta a equipe e seus membros. Essa 

dimensão avalia o impacto cumulativo: a satisfação da equipe, o moral, a lealdade e geral da 

equipe para a organização e a retenção dos seus membros depois que o projeto é completado. 

d) Sucesso comercial e direto: reflete o impacto direto e imediato que o projeto 

tem na organização principal. No contexto do negócio deve avaliar os níveis de vendas, 

rendas e lucros, assim como os fluxos de caixa e outras medidas financeiras. Quando aplicada 

em organizações sem fins lucrativos, a avaliação de sucesso desse projeto deve incluir 

medidas elaboradas para revelar o impacto direto do projeto sobre os benefícios para o 

público. 

e) Preparação para o futuro: trata dos benefícios de longo alcance do projeto. Tal 

perspectiva reflete como o projeto ajuda a organização a preparar sua infra-estrutura para o 

futuro e como ele cria oportunidades. 

As cinco dimensões proporcionam uma estrutura universal para avaliar o sucesso do 

projeto na maioria dos casos e ambientes. Abaixo, as dimensões sugeridas pelos autores e 

exemplos de medidas: 

Figura 5 –Dimensões de sucesso de projetos e seus respectivos indicadores 

 

Fonte: Adaptado de Shenhar; Dvir (2007). 
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Quadro 7 – Quadro teórico Critérios de Sucesso 

Quadro Teórico 

Tema Autores Definições 

Critérios de 
Sucesso Atkinson (1999)  

  
  
  
  

Sugere uma segmentação de critérios para medida do sucesso de projetos, que 
são:  

a)   Triângulo de ferro – Qualidade, tempo e custo; 

b)  Sistemas de informação – Confiabilidade e validade da informação; 
c)  Benefícios para a organização – Eficiência, eficácia, redução de 
desperdícios, aumento dos lucros, realização de metas, aprendizado 
organizacional; 

d) Benefícios para os stakeholders – Impacto social, ambiental, satisfação de 
usuários e da equipe, lucro estabelecido e desenvolvimento pessoal. 

De Wit (1988)  

Elenca como critérios de sucesso temas que envolvam satisfação do cliente, 
funcionalidade, satisfação do contratante e satisfação do gerente do projeto e 
sua equipe, desempenho orçamentário e de metas. 

Fonte: Dados de Pesquisa, 2014 

 

2.5 INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Segundo Valarelli (1999), indicadores são parâmetros qualificados e/ou quantificados 

que servem para detalhar em que medida os objetivos de um projeto foram alcançados, dentro 

de um prazo delimitado de tempo e numa localidade específica. Os indicadores são marcas ou 

sinalizadores que buscam expressar e demonstrar a realidade sob uma forma que seja possível 

observar e obter dados mais concretos para melhorar avaliação. 

Os indicadores consistem em expressões quantitativas que representam uma 

informação gerada, a partir da medição e avaliação de uma estrutura de produção, dos 

processos que a compõem e dos produtos resultantes. Dessa forma, os indicadores 

constituem-se em instrumentos de apoio à tomada de decisão com relação a uma determinada 

estrutura, processo ou produto. 

Kaplan; Norton (1997) por sua vez, classificam os indicadores de desempenho 

específicos em indicadores de Resultado e vetores de desempenho. Os autores colocam que os 

índices de resultado são aqueles que atendem os objetivos relacionados ao plano estratégico. 

Já os vetores de desempenho refletem a singularidade da estratégia e fornecem informações 

para a empresa sobre tendências de uma determinada unidade de negócios da organização. 

Alárcon, et al. (2001) elaboraram uma classificação dos indicadores relacionada à prática 

do benchmarking: 
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a) Indicadores de resultado: os que apontam o nível de êxito atingido pelo 

empreendimento; 

b) Indicadores de processo: objetivam medir o desempenho dos processos mais 

relevantes da empresa e do empreendimento; 

c) Variáveis: indicam as decisões estratégicas e decisões que não se referem aos 

processos, mas que afetam o desempenho da organização ou do empreendimento. 

Já Macário (2005) classifica os indicadores nos seguintes tipos: 

d) Indicadores de recursos, cobrindo as entradas do sistema, fornecendo 

informações sobre recursos financeiros, humanos, materiais, organizacionais e regulatórios; 

e) Indicadores de processos, que cobrem a eficiência e eficácia dos processos 

organizados para transformar entradas em saídas; 

f) Indicadores de saída, que cobrem resultados obtidos; 

g) Indicadores de resultado, que medem os efeitos para os beneficiários e 

prejudicados; 

h) Indicadores de impacto, que representam consequências além dos efeitos 

diretos e indiretos sobre todos aqueles afetados pelo sistema. Deve contemplar impactos 

positivos e negativos. 

Para que fique visível e fácil o entendimento de indicadores, destacam-se algumas 

classificações utilizadas Takashina; Flores (1997 apud TEIXEIRA, 1999, p. 19) realçam que 

“pode-se classificar os indicadores em 2 grandes grupos: indicadores da qualidade e 

indicadores de desempenho”. Aqueles estão diretamente relacionados às características da 

qualidade do produto ou serviço e expressam as necessidades e anseios dos clientes. Enquanto 

estes estão mais ligados às características intrínsecas do produto e do processo. 

Segundo Armani (2001), um bom sistema de indicadores deve: 

a) Ter mais indicadores nos níveis de atividades e resultados e menos no nível de 

objetivo geral; 

b) Conter um número de indicadores adequado para o projeto, trazendo 

informações importantes porém não em excesso, de modo a facilitar a operacionalização da 

avaliação; 

c) Fazer com que o processo de definição de indicadores seja o mais participativo 

possível, envolvendo todos os principais atores do projeto; 

d) Promover reflexões periódicas com os atores ao longo de todo o projeto; 
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e) Explicitar os meios de verificação e coleta de dados, bem como seus 

responsáveis; 

f) Buscar fazer uso de informações já existentes ou de simples produção, com o 

objetivo de otimizar o uso de recursos. 

Segundo Kezner (2006), indicadores de desempenho, ou key performance indicators 

(KPIs), medem a qualidade do processo para alcançar os resultados finais, avaliados por meio 

de critérios de sucesso previamente definidos e define KPIs como métricas-chave para a 

avaliação desse sucesso, detalhando o significado de cada letra, como a seguir:  

a) Key (K): principal contribuinte para o sucesso ou fracasso;  

b) Perfomance (P): elementos mensuráveis, quantificáveis, ajustáveis e 

controláveis; 

c) Indicators (I): representação razoável do desempenho presente e futuro.  

Barclay; Osei-Bryson (2010) definem medição de desempenho como a apuração e o 

monitoramento dos critérios de sucesso do projeto, definidos pelos stakeholders e 

representativos das dimensões de desempenho do projeto, segue a seguinte metodologia:   

a) Identificação dos stakeholders do projeto; 

b) Estruturação dos objetivos do projeto baseada nas perspectivas dos 

stakeholders relevantes;  

c) Priorização dos objetivos do projeto; 

d) Identificação de medidas que podem ser usadas para medir os objetivos do 

projeto. 

Os indicadores de desempenho auxiliam na avaliação do andamento do projeto, 

acompanhamento de suas metas e são um instrumento de apoio a tomada de decisão. Como 

cada projeto é único, os indicadores de desempenho devem ser adequados as suas 

particularidades.  

Quadro 8 – Quadro teórico Indicadores de Desempenho 

Quadro Teórico 
Tema Autores Definições 

INDICADORES DE 

DESEMPENHO 

Valarelli (1999),  

Indicadores são parâmetros qualificados e/ou quantificados que servem para 

detalhar em que medida os objetivos de um projeto foram alcançados, dentro 

de um prazo delimitado de tempo e numa localidade específica 

Kaplan; Norton (1997)  

Classificam os indicadores de desempenho específicos em indicadores de 

Resultado e vetores de desempenho. Os autores colocam que os índices de 

resultado são aqueles que atendem os objetivos relacionados ao plano 

estratégico. Já os vetores de desempenho refletem a singularidade da 

estratégia e fornecem informações para a empresa sobre tendências de uma 

determinada unidade de negócios da organização 
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Takashina; Flores (1997 

apud TEIXEIRA, 1999, p. 

19)  

Realçam que “pode-se classificar os indicadores em 2 grandes grupos: 

indicadores da qualidade e indicadores de desempenho”. Aqueles estão 

diretamente relacionados às características da qualidade do produto ou 

serviço e expressam as necessidades e anseios dos clientes. Enquanto estes 

estão mais ligados às características intrínsecas do produto e do processo 

Kezner (2006),  

Indicadores de desempenho, ou key performance indicators (KPIs), medem a 

qualidade do processo para alcançar os resultados finais, avaliados por meio 

de critérios de sucesso previamente definidos e define KPIs como métricas-

chave para a avaliação desse sucesso, detalhando o significado de cada letra, 

como a seguir:  
a)  Key (K): principal contribuinte para o sucesso ou fracasso;  
b) Perfomance (P): elementos mensuráveis, quantificáveis, ajustáveis e 

controláveis; 
c)  Indicators (I): representação razoável do desempenho presente e futuro.  

Barclay; Osei-Bryson 

(2010)  

Definem medição de desempenho como a apuração e o monitoramento dos 

critérios de sucesso do projeto, definidos pelos stakeholders e representativos 

das dimensões de desempenho do projeto, segue a seguinte metodologia:   
a)  Identificação dos stakeholders do projeto; 
b) Estruturação dos objetivos do projeto baseada nas perspectivas dos 

stakeholders relevantes;  
c)  Priorização dos objetivos do projeto; 
d) Identificação de medidas que podem ser usadas para medir os objetivos do 

projeto. 
Fonte: Dados de Pesquisa, 2014 

 

2.6 SELEÇÃO DE ABORDAGEM TEÓRICA 

 

É necessário para o melhor andamento deste trabalho, a identificação das abordagens 

teóricas utilizadas neste estudo. 

Após leitura de levantamento bibliográfico, é observado que não existe metodologia 

universal que embase o monitoramento e avaliação de sucesso de projetos, como também seus 

critérios e indicadores. 

Portanto, considerou-se para a abordagem de sucesso de projetos, as categorias 

propostas por Shenhar; Dvir (2007), devido a seu amplo alcance de temas abordados. Os 

critérios de sucesso específicos também foram propostos em questionário sugerido pelos 

autores, completados com informações do levantamento bibliográfico. 

Quanto a análise dos indicadores de desempenho, baseou-se na metodologia proposta 

por Barclay; Osei-Bryson (2010). 
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3 METODOLOGIA 

 

Para Selttiz (1974), o objetivo de uma pesquisa é responder perguntas com a utilização 

de processos científicos a fim de aumentar a probabilidade de que a informação obtida seja 

significativa para a questão realizada, precisa e não enviesada. 

O presente estudo busca atingir a finalidade da pesquisa e tem como objetivo geral: 

Analisar os indicadores de desempenho de projetos do SEBRAE/RN, a partir da avaliação dos 

critérios de sucesso em projetos. Para o alcance deste objetivo foi realizada uma pesquisa de 

natureza exploratória e descritiva, através de estudo de caso, com abordagem  mista, 

utilizando métodos quantitativos e qualitativos. 

 

Figura 6 – Estrutura da Metodologia 

 

 

Fonte: Dados do estudo, 2014 
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3.1 TIPO DA PESQUISA 

 

Para Gil (2002), as pesquisas classificam-se em exploratórias, conclusivas, descritivas 

e explicativas. O autor detalha que a pesquisa exploratória tem como objetivo geral 

proporcionar maior familiaridade com o problema, seu planejamento é bastante flexível e em 

grande parte dos casos apresenta-se na forma de estudo de caso. A pesquisa conclusiva gera 

esclarecimento e ajuda a selecionar um curso de ação, a pesquisa descritiva é aquela que tem 

como objetivo principal a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno e a pesquisa explicativa tem como preocupação central identificar os fatores que 

determinam ou contribuem para ocorrência desses fenômenos.  

Cooper; Schindler (2003) afirmam que, erroneamente, os pesquisadores e 

administradores dão menos atenção à exploração e à descrição do que deveriam, pois essas 

técnicas estão de alguma forma vinculada a antigos vieses da pesquisa qualitativa: 

subjetividade, não representatividade e planejamento não sistemático. Para os autores, tanto a 

exploração ou descrição são importantes, economizam tempo e dinheiro e não devem ser 

menosprezadas. Ainda para esses autores, os objetivos de uma pesquisa exploratória e 

descritiva, como realizado nesta pesquisa, podem ser atingidos por técnicas quantitativas e 

qualitativas . 

Quanto à natureza da pesquisa, segundo Mattar (1999), na abordagem qualitativa, o 

pesquisador procura verificar um  fenômeno por meio da observação e do estudo do mesmo, 

enquanto, no estudo quantitativo, o pesquisador define claramente suas hipóteses e variáveis 

usando-as, essencialmente, para obter uma medição precisa dos resultados quantificáveis 

obtidos. 

Para Yin (2005), um estudo de caso é uma pesquisa empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto de vida real, principalmente quando as 

fronteiras entre fenômeno e contexto não são claramente evidentes. 

De acordo com as características descritas, a pesquisa pode ser classificada em três 

dimensões metodológicas: sendo a primeira de caráter exploratório por ter como objetivo 

aumentar a familiaridade do pesquisador com o problema (GIL, 2002), e descritivo pois tem 

como objetivo a descrição dos fenômenos ocorridos, envolvendo técnicas de coletas de dados. 

Possui característica qualitativa, quando da  utilização de fontes diversas, como textos, 

manuais e planilhas e característica quantitativa pela realização de questionário para analisar o 

grau de importância dos critérios por público-alvo dos projetos, gestores, parceiros, diretoria 

executiva e equipe de gestão e monitoramento da organização. A terceira dimensão, através 
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do método estudo de caso, foi a estratégia mais apropriada para o problema, pois tem como 

objetivo analisar como os projetos do SEBRAE/RN são avaliados através de indicadores que 

reflitam as reais transformações geradas por tais projetos no público-alvo no qual a instituição 

atua. 

 

3.2 UNIVERSO DA  PESQUISA 

 

A organização escolhida como unidade de análise foi o SEBRAE/RN, por sua 

reconhecida experiência na condução de projetos, como também  por ser a organização na 

qual a autora do presente trabalho atua,  facilitando assim, a realização da pesquisa deste 

trabalho, o que caracteriza o estudo de caso. 

A pesquisa se realizou no período entre 16 de junho e 21 de julho de 2014 e  utilizou 

informações de projetos coletados em planilhas de controle de organização, como também em 

sistema de monitoramento e gestão da organização – Sistema de Gestão Estratégica – SGE e 

Sistema de Monitoramento Estratégico – SME, após seleção de projetos de acordo com 

critérios estabelecidos. A coleta de dados primários foi realizada através de questionários 

aplicados com público-alvo de 6(seis) projetos, seus gestores, parceiros,  diretores da 

organização e  equipe de áreas que monitoram e avaliam projetos-  Unidade de Gestão 

Etratégica - UGE e Unidade de Gestão Financeira - UGF,  com objetivo de definir a 

importância dos critérios de sucesso para sua avaliação.  

O universo desta pesquisa são projetos do SEBRAE/RN que atendem aos critérios 

estabelecidos para seleção, que são:  

a) Projetos com maior aderência à estratégia da organização; 

b) Projetos com acompanhamento financeiro e físico; 

c) Existência de  avaliações periódicas ou mensurações; 

d) Projetos com abordagem do tipo atendimento; 

e) Tipologias e segmentos de projetos distintos. 

f) Validação de projetos junto à UGE; 
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Desta forma, os projetos selecionados foram: 

Quadro 9- Projetos Selecionados para a pesquisa 

N Abordagem Tipologia Segmento Nome do Projeto 

1 Atendimento Setorial Agronegócio Agronegócio do RN 

2 Atendimento Encadeamento 

Produtivo 

Indústria Encadeamento Produtivo de Petróleo, 

Gás e Energia do RN  

3 Atendimento Setor/Segmento Comércio ExpoArt 2014 - RN 

4 Atendimento Setor/Segmento Agronegócio Fruticultura e Agroindústria Potiguar. 

5 Atendimento Setor/Segmento Indústria Indústria da Moda e Confecções no RN 

6 Atendimento Setor/Segmento Serviços Sebrae2014-Tecnologia da Informação 

Fonte: Dados do estudo, 2014 

 

Foram selecionadas unidades de análise representativas para o estudo, de forma a 

facilitar o estudo em profundidade das características necessárias. Devido ao tempo,  o estudo 

em todos os projetos da organização comprometeria operacionalmente a realização deste 

trabalho. 

A coleta de informações do tipo survey foi aplicada junto ao público-alvo dos projetos 

(54) , seus gestores (6) e parceiros(1) , como também a equipe de áreas envolvidas na gestão e 

monitoramento dos projetos (5) e diretoria executiva da organização(2). 

Neste trabalho, foram pesquisados 54 empresas participantes dos projetos selecionados 

para esta pesquisa, em um universo de 172 empresas participantes do projeto . A amostra 

obtida não é considerada amostra probabilistica, visto que não se realizou sorteio, e sim, 

interesse das 54 empresas em responder à pesquisa. Foram identificados 6 parceiros dos 

projetos e apenas 1 manifestou interesse em responder à pesquisa. 

Todos os 6 gestores de projetos responderam a pesquisa, como também os 5 membros 

da equipe de áreas de gestão e monitoramento de projetos. Dois membros de diretoria 

executiva responderam à pesquisa, e 1 membro não respondeu por ausência em seu domicilio. 

De acordo com a amostra realizada, os resultados deste estudo não podem ser 

generalizados aos demais projetos da instituição, compreendido apenas aos projetos 

selecionados, caracterizando assim, o estudo de caso. 
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3.3 PLANO DE COLETA DE DADOS 

 

Para a realização desta pesquisa optou-se pela aplicação de questionário elaborado 

pelos autores Shenhar; Dvir (2007), adaptado pela autora de acordo com temas abordados na 

avaliação de projetos da organização, apresentado no apêndice A. O questionário é composto 

de 32 questões e está dividido em três grupos: perfil do pesquisado, avaliação dos critérios de 

sucesso de projetos e comentários e sugestões, sendo as respostas classificadas entre 0 a 4. 

No público-alvo dos projetos e parceiros, a coleta de informação, do tipo survey, foi 

realizada por meio de questionário via call center da organização hospedado no google docs,  

os pesquisadores foram capacitados sobre a importância da pesquisa e a forma de conduzi-la. 

A coleta de informações durou 30 dias. 

Quanto aos gestores de projetos, diretores executivos e equipe de monitoramento, o 

processo de coleta foi por meio de questionário via e-mail eletrônico, hospedado no google 

docs, contendo um texto de apresentação da pesquisa e solicitando o preenchimento de 

formulário. Os respondentes tiveram o período de 15 dias para o preenchimento. 

A fim de melhorar a resposta dos questionários, realizou-se procedimentos propostos 

por Cooper; Schindler (2003): 

a) Notificação preliminar: através de um telefonema , foi informado ao público-

alvo e parceiros do projeto a realização desta pesquisa, aos gestores, equipe de gestão e 

monitoramento e diretoria executiva, houve contato presencial para explicação da pesquisa e 

sua importância. 

b) Patrocínio da Survey – Pesquisas de instituições respeitadas podem aumentar o 

nível de resposta , assim, informou a vinculação desta pesquisa ao SEBRAE/RN 

c) Acompanhamento – Utilizou-se o lembrete, método de aumentar os índices de 

resposta em até duas tentativas, para cada questionário enviado. Em alguns projetos, em que o 

público-alvo se encontra na zona rural, foram realizadas até três tentativas. 

Após aplicação de questionário de avaliação dos critérios de sucesso de projetos da 

organização, foi utilizada abordagem qualitativa, utilizando-se a análise de conteúdo de 

Bardin para análise de seus resultados, como também para avaliação dos critérios de sucesso 

existentes na organização, seu sistema de avaliação de projetos e seus indicadores de projeto. 

A sequência da análise qualitativa foi estruturado com base nos objetivos secundários 

propostos, que possibilitam o alcance do objetivo geral, conforme mostra o quadro abaixo: 
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Quadro 10 – Metodologia de Pesquisa 

 

Objetivo Geral: Analisar os indicadores de desempenho de projetos do SEBRAE/RN, a partir da 

avaliação de critérios de sucesso em projetos 

Objetivo específico: a) Identificar  os critérios de sucesso de projetos do SEBRAE/RN; 

Categoria de Análise Autor/Ano Téc. Coleta Análise de Dados 

Categorias de Sucesso de 

Projetos 

Shenhar; Dvir – 

2007 

Relatório de 

Análise,  

Questionário 

Análise de Conteúdo 

Processo Atividade 

1- Indicar critérios de sucesso existentes nos 

projetos selecionados para pesquisa. 

2-Identificar grau de importância dos critérios 

de sucesso por público-alvo dos projetos 

selecionados, seus gestores, parceiros, diretoria 

executiva e equipe de gestão e monitoramento 

de projetos da organização. 

3-Perfil do Entrevistado 

1-Analisar documento de orientação de projetos da 

organização. 

2-Analisar documento de avaliação dos projetos 

selecionados para pesquisa. 

3 – Realizar pesquisa de importância de critérios de 

sucesso de projeto por público-alvo dos projetos 

selecionados, seus gestores, parceiros, diretoria 

executiva e equipe de gestão e monitoramento de 

projetos da organização. 

Objetivo específico: b) Descrever o sistema de avaliação de projetos do SEBRAE/RN; 

Categoria de Análise Autor/Ano Téc. Coleta Análise de Dados 

Avaliação de Desempenho 

de Projetos 

Pinto e Slevin-

1988 

Relatório de 

Análise 
Análise de Conteúdo 

Processo Atividade 

1-Identificar modelo de avaliação de projetos do 

SEBRAE/RN. 

 2-Analisar modelo de avaliação de projetos 

selecionados para a pesquisa. 

1- Analisar documento de orientação de avaliação 

de projetos da organização. 

2-Analisar documento de avaliação dos projetos 

selecionados para pesquisa. 
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Objetivo específico: c) Comparar os indicadores de desempenho de projetos com indicadores 

existentes na literatura atual. 

Categoria de Análise Autor/Ano Téc. Coleta Análise de Dados 

Indicadores de 

Desempenho 

Barcley; Osei 

Bryson – 2010 

Relatório de Análise 

Revisão 

Bibliográfica 

Análise de Conteúdo 

Processo Atividade 

1- Identificar os indicadores de desempenho dos 

projetos selecionados na pesquisa. 

2- Identificar literatura atual de indicadores de 

desempenho. 

3- Analisar indicadores de desempenho de 

projetos com indicadores de desempenho 

existentes na literatura atual. 

 

1- Analisar documento de orientação de 

indicadores da organização. 

2- Realizar revisão bibliográfica de indicadores de 

desempenho de projetos. 

 

 

3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

3.4.1 Análise Quantitativa 

 

O banco de dados foi construído em formato EXCEL, versão 2010, para realização das 

tabelas descritivas e aplicações de testes estatísticos (Teste de Alpha Cronbach’s, Kruskal-

Wallis e teste de Pearson) foram utilizados os software Statistica SPSS, versão 20.0, e o 

software livre R, versão 3.0.0. A realização de testes não paramétricos ocorreu devido os 

dados não apresentarem distribuição normal (Checado através do teste de Shapiro Wilks). 

 

3.4.1.1 Teste U de Mann-Whitney 

 

É um teste não paramétrico aplicado para duas amostras independentes. É de fato a 

versão da rotina de teste não-paramétrico de t de Student (PONTES, 2000). 
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3.4.1.2 Kruskal-Wallis 

 

Kruskal-Wallis é um teste não paramétrico de comparação de média que serve como 

alternativa ao teste paramétrico de análise de variância, quando o pressuposto de normalidade 

e homogeneidade dos dados não são atendidos (PONTES, 2000). 

3.4.1.2.1- Hipóteses a serem testadas 

 H0: µi= µ i, Para todo i, j = 1,..,n. 

 H1: µi ≠ µj, Para pelo menos duas das médias i, j = 1,..n.  

Ou seja, 

H0: Não há diferença entre as variáveis estudadas. 

H1: Há diferença entre as variáveis estudadas. 

3.4.1.3 - Correlação de Pearson 

Correlação de Pearson (r): é a medida de relação linear entre duas variáveis numéricas, 

com escala entre -1 e 1. Onde uma correlação positiva, significa que à medida que uma 

variável aumenta, a outra tende aumentar também. Enquanto na correlação negativa, à medida 

que uma variável aumenta, a outra tende diminuir (FILHO & JUNIOR, 2009). A seguir temos 

uma classificação de coeficiente de correlação: 

a) Acima de 0,70 (positivo ou negativo), indica correlação forte; 

b) Entre 0,30 a 0,70(positivo ou negativo), indica correlação moderada; 

c) De 0 a 0,30(positivo ou negativo), temos uma correlação fraca. 

 

3.4.2 Análise Qualitativa 

 

Conforme resumido por Pinto (2002) embora haja muita diversidade nos estudos 

qualitativos é possível identificar alguns aspectos essenciais encontrados neste tipo de 

pesquisa: 

a) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o 

pesquisador como instrumento fundamental; 

b) Os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não 

simplesmente com os resultados ou produto; 

c) O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são a preocupação 

essencial do investigador; 

d) Pesquisadores utilizam o enfoque indutivo na análise de seus dados. 
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Para o tratamento de dados qualitativos deste trabalho, utilizou-se a técnica Análise de 

Conteúdo de Bardin, que é baseada em procedimentos sistemáticos que identificam o objeto 

intrínseco à mensagem nas comunicações relacionadas com os motivadores da  transmissão, 

seja ela verbalizada ou escrita, a partir de indicadores de seu conteúdo (BARDIN, 1977). 

Berelson (apud Bardin, 1977) considera a análise de conteúdo uma técnica de 

investigação que, mediante uma descrição objetiva, sistemática e qualitativa do conteúdo 

manifestado das comunicações, tem por finalidade a interpretação dessas comunicações. 

O autor afima que a análise de conteúdo pode servir para tratar: 

a)  Todo material de comunicação verbal evidenciado na sociedade em geral, seja 

os seus textos escritos (documentos oficiais, livros, jornais e documentos pessoais), seja os 

registros de voz ou imagem, ou outras atividades que podem ser decompostas, como análise 

de uma reunião e da gestão e do uso do tempo de um profissional qualquer 

b) Todo material especialmente gerado para a pesquisa psicossocial: discussão em 

grupos, entrevistas em profundidade, relatos de reuniões, etc. 

Com obra reconhecida de Bardin (1977), o método de análise de conteúdo foi 

configurada em detalhes, L`analyse de contenu, servindo de orientação até os dias atuais. 

Posteriormente, a análise de conteúdo passa a ser definida como um conjunto de técnicas de 

análise de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas 

mensagens (BARDIN, 1994).  

Para Bardin (1994), a análise de conteúdo de mensagens que deveria ser aplicável a 

todas as formas de comunicação possui duas funções que podem ou não se dissociar quando 

colocadas em prática. A primeira diz respeito à função heurística, ou seja, a análise de 

conteúdo enriquece a tentativa exploratória e aumenta a propensão à descoberta. A segunda se 

refere à administração da prova, em que hipóteses, sob a forma de questões ou de afirmações 

provisórias servem de diretrizes apelando para o método de análise de uma confirmação ou de 

uma afirmação.  

Pode-se afirmar então que a análise de conteúdo é um método que pode ser aplicado 

tanto na pesquisa quantitativa como na investigação qualitativa, mas com aplicações 

diferentes, sendo que na primeira o que serve de informação é a frequencia com que surgem 

certas características do conteúdo, enquanto na segunda é a presença ou a ausência de uma 

dada característica de conteúdo ou de um conjunto de características num determinado 

fragmento de mensagem que é levado em consideração (BARDIN, 1994). 
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4 RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISES 

 

4.1 RESULTADO DA PESQUISA –CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

 

Quanto ao perfil dos respondentes, 64,71% dos entrevistados são do sexo masculino, 

enquanto que o gênero feminino apresentou um percentual de 35,29%.  

 

Gráfico 1 - Porcentagem referente ao sexo dos respondentes da pesquisa 

 
Fonte: Pesquisa, 2014. 

 

A pesquisa apresentou a seguinte distribuição: empresas participantes dos projetos em 

estudo (79,41%), analista gerencial (11,76%), que são membros da equipe de gestão e 

monitoramento e diretoria executiva e gestor do projeto (8,82%). Foram identificados 6 

parceiros, mas apenas 1(um) estava disponível. 

Tabela 1: Respondentes da pesquisa 
Respondentes Frequência Absoluta           % 

Empresas participantes dos projetos em 54        79,41 
Analista gerencial 8        11,76 
Gestor do projeto 6          8,82 

Total 68      100,00 
Fonte: Pesquisa, 2014. 

 
A classificação das empresas por projeto teve o respectivo resultado: Agronegócio do 

RN (40,74%), ExpoArt 2014-RN (16,67%), Indústria de Moda e Confecções do RN 

(12,96%), SEBRAE 2014 - Tecnologia da Informação (11,11%), Encadeamento Produtivo de 

Petróleo, Gás e Energia do RN (9,26%) e Fruticultura e Agroindústria Potiguar (9,26%). 
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Tabela 2: Denominação dos projetos das empresas participantes 
Projeto Freqüência         % 

Agronegócio do RN         22 40,74 
ExpoArt 2014 - RN           9 16,67 

Indústria de Moda e Confecções do RN           7 12,96 
SEBRAE 2014-Tecnologia da Informação           6 11,11 

Adensamento da Cadeia Produtiva do Petróleo, Gás e Energia           5   9,26 
Fruticultura e Agroindústria Potiguar           5   9,26 

Total         54 100,00 
Fonte: Pesquisa, 2014. 

 

Por último, temos que a idade média dos entrevistados é de 47,35 anos com desvio 

padrão de 10,09. Enquanto que a metade dos indivíduos apresenta idade de até 47 anos. 

Tabela 3: Estatística descritiva da idade (em anos) dos entrevistados 

Estatística descritiva Mínimo Máximo 2
25% 

Mediana 7
75% 

Média 
DP 

CV 

Idade (em anos) 26,00 77,00 40,00 47,00 54,25 47,35 10,09 21,31% 
Fonte: Pesquisa, 2014. 

 

4.2 CONFIABILIDADE DOS DADOS 

 

Através do teste estatístico Cronbach's Alpha, que verifica a confiabilidade dos dados, 

pode-se observar que os cinco domínios estudados quanto aos domínios ligado ao sucesso de 

projetos, obtiveram um alfa de Cronbach's oscilando acima de 0,840. Este resultado pode ser 

visto também quando observado por atributos (Anexo - Tabela 13). Portanto, a consistência 

dos dados é classificada como satisfatória (BROWN, 2002; TAVAKOL & DENNICK, 2011). 

Tabela 4: Teste de confiabilidade dos dados de Cronbach’s Alpha 
Eficiência do projeto             0,844 

Impacto no cliente/usuário 0,853 
Impacto na equipe 0,859 

Sucesso comercial e organizacional direto 0,855 
Preparação para o futuro 0,855 

Fonte: Pesquisa, 2014. 

 

4.3 ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE SUCESSO 

 

A seguir será feita uma análise descritiva de cada aspecto relacionado à dimensão em 

estudo. 
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No Gráfico 2, observa-se que a maioria dos entrevistados avaliaram em concorda ou 

concorda totalmente quanto a questão do projeto ser concluído dentro do cronograma, com 

orçamento previsto sobre o projeto ter apenas pequenas mudanças e por outras medidas de 

eficiência foram alcançadas. 

Gráfico 2: Aspectos relacionados à dimensão eficiência do projeto 

 

Fonte: Pesquisa, 2014. 

 

Nos aspectos relacionados ao impacto no cliente/usuário, tem-se o grau de 

concordância elevado em todos os quesitos, com destaque nos seguintes atributos: 

participação no projeto melhorou o desempenho do cliente, o cliente ficou satisfeito com a 

participação no projeto, o cliente pretende voltar para trabalhos futuros, o cliente passou a se 

capacitar mais e o cliente tornou mais competitivo, como é observado nos gráficos 3.1 e 3.2. 

Gráfico 3.1: Aspectos a dimensão do impacto no cliente/usuário 

 

Fonte: Pesquisa, 2014. 
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Gráfico 3.2: Aspectos a dimensão do impacto no cliente/usuário 

 

Fonte: Pesquisa, 2014. 

 

Nos aspectos relacionados ao impacto na equipe tem-se: a motivação e a empolgação 

com participação no projeto, e o crescimento pessoal e profissional e o desejo de continuar no 

projeto apresentou maior percentual quanto a resposta: “Concorda”. Enquanto que ausência 

de conflitos e desentendimento entre os envolvidos no projeto apresentou melhor desempenho 

no grau de concordância totalmente. 

Gráfico 4: Aspectos a dimensão impacto na equipe 

 

Fonte: Pesquisa, 2014. 
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Os atributos relacionados ao sucesso comercial e organizacional apresentaram maior 

índice de resposta em “concorda”. Dimensão que avaliou projeção de imagem da organização 

conseguiu realizar previsão de receita, contribuição direta no desempenho da organização, 

alavancar parcerias, qualidade do serviço e atendimento as metas estratégicas. 

Gráfico 5: Aspectos a dimensão sucesso comercial e organizacional direto 

 

Fonte: Pesquisa, 2014. 

 

Por último, tem-se a percepção quanto à preparação para o futuro, onde em uma escala 

de “discorda” a “concorda totalmente”, a maioria apresentou como resposta “concorda”, 

apresentando os seguintes índices: Contribuição para projetos futuros (52,94%), conquista de 

produtos adicionais (64,71%), conquista de novos mercados (54,41%), novas tecnologias para 

o futuro (44,12%), contribuição para novos processos do negócio (60,29%) e 

desenvolvimento da capacidade administrativa (51,47%). 

Gráfico 6: Aspectos a dimensão preparação para o futuro 

 

Fonte: Pesquisa, 2014. 
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A seguir tem-se resultados dos critérios do sucesso do projeto, por meio de uma média 

aritmética dos cinco critérios estudados que foi calculada através dos seus respectivos 

atributos. Na Tabelas abaixo observa-se a seguinte classificação, utilizando à média: impacto 

no cliente/usuário (3,38), eficiência do projeto (3,36), impacto na equipe (3,32), preparação 

para o futuro (3,27) e sucesso comercial e organizacional direto (3,19). 

 

Tabela 5: Estatística descritiva dos critérios 
Estatística 

descritiva Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP CV 

Eficiência do projeto 2,50 4,00 3,00    3,50 3,75 3,36 0,40 12,05 
Impacto no 
cliente/usuário 

2,11 4,00 3,11    3,44 
3,63 

3,38 0,38 11,31 

Impacto na equipe 2,60 4,00 3,00    3,25 
3,50 

3,32 0,38 11,52 

Sucesso comercial e 
organizacional direto 

2,20 4,00 3,00   3,17 
3,43 

3,19 0,34 10,72 

Preparação para o futuro 2,17 4,00 3,00   3,17 
3,50 

3,27 0,44 13,43 

Fonte: Pesquisa, 2014. 

 

Através do gráfico 7, observa-se aparentemente que os critérios apresentados revelam 

resultados semelhantes. Entretanto para se ter evidências estatísticas, será aplicado o teste 

estatístico não paramétrico de Kruskaill Wails. Também, por meio do box plot, pode-se 

averiguar visualmente que existe uma homogeneidade na variabilidade das variáveis 

estudadas (REIS & REIS, 2002; AZEVEDO, 2009). 

Gráfico 7: Box plot dos domínios relacionados aos projetos 

 
Fonte: Pesquisa, 2014. 
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Através do teste não paramétrico de Kruskal Waills, para um nível de significância de 

5%, tem-se evidências de diferença estatística entre pelo menos um dos domínios estudados. 

Onde a diferença estatística ocorre entre o domínio impacto no cliente/usuário com o sucesso 

comercial e organizacional direto (Tabela 6.1), com o impacto no cliente/usuário 

apresentando melhor desempenho. 

Tabela 6: Comparação dos domínios estudados 
Estatística do Teste = 12.6368, GL = 4, Valor-p = 0.013 

Fonte: Pesquisa, 2014. 

 

Tabela 6.1: Teste de comparação múltiplas de Kruskal-Wallis 
Comparação                                                                                                                            Diferença significativa 

Eficiência do projeto-Impacto na equipe                                                                                    NS 

Eficiência do projeto-Impacto no cliente/usuário                                                                         NS 

Eficiência do projeto-Preparação para o futuro                                                                            NS 

Eficiência do projeto-Sucesso comercial e organizacional direto                                                    NS 

Impacto na equipe-Impacto no cliente/usuário                                                                           NS 

Impacto na equipe-Preparação para o futuro                                                                              NS 

Impacto na equipe-Sucesso comercial e organizacional direto                                                       NS 

Impacto no cliente/usuário-Preparação para o futuro                                                                   NS 

Impacto no cliente/usuário-Sucesso comercial e organizacional direto                                            ** 

Preparação para o futuro-Sucesso comercial e organizacional direto                                               NS 

Fonte: Pesquisa, 2014. 

 

Através do teste não paramétrico de Mann-Whitney, para um nível de significância de 

5%, temos evidências de diferença estatística entre o gestor e as empresas participantes no 

sucesso comercial e organizacional direto, onde os gestores possuem maior perspectivas de 

sucesso comercial e organizacional que os empresários participantes dos seis projetos em 

estudo. Os dados podem ser observados na tabela 7. 
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Tabela 7: Estatística descritiva dos domínios, comparado por público alvo 

Estatística descritiva 

Eficiência do 
projeto 

Impacto no 
cliente/usuário 

Impacto na equipe 
Sucesso comercial 
e organizacional 

direto 

Preparação para o 
futuro 

Gestor Empresas Gestor Empresas Gestor Empresas Gestor Empresas Gestor Empresas 

Mínimo 2,75 2,50 3,22 2,11 2,80 2,60 2,83 2,20 3,00 2,17 

Máximo 3,75 4,00 3,89 4,00 3,75 4,00 4,00 3,80 4,00 4,00 

25% 3,00 3,00 3,44 3,00 3,00 3,00 3,17 3,00 3,17 3,00 

Mediana 3,38 3,50 3,56 3,38 3,23 3,33 3,45 3,00 3,42 3,17 

75% 3,50 3,75 3,56 3,67 3,40 3,80 3,67 3,33 3,50 3,60 

Média 3,32 3,37 3,52 3,34 3,26 3,34 3,46 3,12 3,39 3,24 

DP 0,30 0,43 0,18 0,41 0,26 0,41 0,35 0,31 0,30 0,47 

CV 9,07 12,87 5,05 12,35 7,89 12,26 9,98 9,84 8,75 14,39 

Valor-p  0,607 0,152   0,510 0,001     0,213 

Fonte: Pesquisa, 2014. 

 

Através do teste não paramétrico de Kruskal Waills, para um nível de significância de 

5%, temos evidências de diferença estatística entre o analista gerencial e o gestor do projeto 

com as empresas participantes no sucesso comercial e organizacional direto, onde os 

empresários participantes dos seis projetos em estudo possuem menor perspectiva de sucesso 

comercial e organizacional. 

Tabela 8: Estatística descritiva dos domínios, comparado por público alvo 

Estatística 
Descritiva 

Grupo Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP CV Valor-p 

Eficiência do 
projeto 

AG 2,75 3,75 3,38 3,50 3,63 3,44 0,32 9,32 

0,273 GP 3,00 3,50 3,00 3,13 3,25 3,17 0,20 6,45 

EP 2,50 4,00 3,00 3,50 3,75 3,37 0,43 12,87 

Impacto no 
cliente/usuário 

AG 3,22 3,78 3,44 3,56 3,56 3,51 0,16 4,45 

0,358 GP 3,22 3,89 3,44 3,50 3,56 3,52 0,22 6,21 

EP 2,11 4,00 3,00 3,38 3,67 3,34 0,41 12,35 

Impacto na 
equipe 

AG 3,00 3,60 3,20 3,30 3,40 3,30 0,19 5,61 

0,669 GP 2,80 3,75 3,00 3,13 3,40 3,20 0,34 10,69 

EP 2,60 4,00 3,00 3,33 3,80 3,34 0,41 12,26 

Sucesso 
comercial e 

organizacional 
direto 

AG 3,17 4,00 3,27 3,45 3,75 3,51 0,30 8,52 

0,004 GP 2,83 4,00 3,17 3,33 3,67 3,39 0,42 12,31 

EP 2,20 3,80 3,00 3,00 3,33 3,12 0,31 9,84 

Preparação 
para o futuro 

AG 3,00 3,50 3,25 3,33 3,50 3,33 0,18 5,35 

0,423 GP 3,00 4,00 3,00 3,50 3,83 3,47 0,41 11,92 

EP 2,17 4,00 3,00 3,17 3,60 3,24 0,47 14,39 

Fonte: Pesquisa, 2014. 

AG: Analista Gerencial   GP: Gestor do Projeto EP: Empresas Participantes 
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Através do teste não paramétrico de Kruskal Waills, para um nível de significância de 

5%, não temos evidências de diferença estatística entre os domínios estudados com os seis 

projetos. 

Tabela 9: Estatística descritiva dos domínios, comparado por projeto 

Estatística 
descritiva 

Grupo Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP CV Valor-p 

Eficiência do projeto 

1 3,00 4,00 3,50 3,75 3,75 3,60 0,38 10,53 

0,107 

2 2,50 4,00 3,00 3,25 3,50 3,23 0,45 13,90 

3 3,25 4,00 3,25 3,50 4,00 3,61 0,32 8,82 

4 3,50 4,00 3,50 3,63 3,88 3,69 0,24 6,49 

5 2,75 3,50 2,75 3,38 3,50 3,21 0,37 11,47 

6 2,50 3,75 3,00 3,25 3,75 3,25 0,53 16,32 

Impacto no 
cliente/usuário 

1 3,00 3,78 3,22 3,56 3,78 3,47 0,35 9,98 

0,674 

2 2,63 4,00 3,11 3,44 3,63 3,37 0,38 11,12 

3 2,11 4,00 3,25 3,50 3,75 3,37 0,57 16,99 

4 2,56 3,78 3,00 3,67 3,67 3,33 0,53 15,99 

5 3,00 3,56 3,00 3,00 3,56 3,19 0,26 8,22 

6 2,78 4,00 2,78 3,22 3,43 3,24 0,46 14,26 

Impacto na equipe 

1 2,60 3,40 2,80 3,00 3,00 2,96 0,30 10,02 

0,197 

2 2,60 4,00 3,00 3,23 3,80 3,37 0,48 14,38 

3 3,20 3,80 3,40 3,40 3,50 3,49 0,20 5,63 

4 2,80 3,40 3,20 3,20 3,40 3,20 0,24 7,65 

5 2,80 4,00 3,00 3,20 4,00 3,35 0,47 14,03 

6 3,00 3,80 3,00 3,50 3,80 3,43 0,36 10,53 

Sucesso comercial e 
organizacional direto 

1 3,00 3,50 3,00 3,17 3,33 3,20 0,22 6,79 

0,132 

2 2,67 3,50 3,00 3,00 3,17 3,08 0,22 7,02 

3 2,83 3,60 3,17 3,20 3,50 3,26 0,25 7,73 

4 2,83 3,67 3,00 3,17 3,50 3,23 0,35 10,69 

5 2,20 3,17 2,50 2,83 3,17 2,81 0,36 12,64 

6 2,80 3,80 2,83 3,08 3,80 3,23 0,46 14,17 

Preparação para o 
futuro 

1 2,83 4,00 3,00 3,00 3,50 3,27 0,48 14,70 

0,297 

2 2,33 4,00 3,00 3,17 3,60 3,25 0,45 13,85 

3 2,50 4,00 3,00 3,17 4,00 3,32 0,55 16,52 

4 3,00 3,83 3,50 3,67 3,83 3,57 0,35 9,69 

5 2,17 3,50 2,83 3,00 3,17 2,95 0,40 13,72 

6 2,33 3,67 2,83 3,08 3,40 3,07 0,46 15,14 

Fonte: Pesquisa, 2014. 

1:Adensamento da Cadeia Produtiva do Petróleo, Gás e Energia do RN - Fase 2   2: Agronegócio do RN  3: Expoart 2014 - RN  

4: Fruticultura e Agroindústria Potiguar   5: Indús tria de Moda e Confecções do RN  6: Tecnologia da Informação 

 

Pelo teste não paramétrico de Kruskal Waills, para um nível de significância de 5%, 

não temos evidências de diferença estatística entre os seis projetos e os critérios estudados. 
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Tabela 10: Estatística descritiva dos domínios, comparado por projeto 

Estatística 
descritiva 

Atributo Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP CV Valor-p 

Adensamento da 
Cadeia Produtiva do 
Petróleo, Gás e 

Energia do RN - Fase 2 

1 3,00 4,00 3,50 3,75 3,75 3,60 0,38 10,53 

0,158 

2 3,00 3,78 3,22 3,56 3,78 3,47 0,35 9,98 

3 2,60 3,40 2,80 3,00 3,00 2,96 0,30 10,02 

4 3,00 3,50 3,00 3,17 3,33 3,20 0,22 6,79 

5 2,83 4,00 3,00 3,00 3,50 3,27 0,48 14,70 

Agronegócio do RN    

1 2,50 4,00 3,00 3,25 3,50 3,23 0,45 13,90 

0,139 

2 2,63 4,00 3,11 3,44 3,63 3,37 0,38 11,12 

3 2,60 4,00 3,00 3,23 3,80 3,37 0,48 14,38 

4 2,67 3,50 3,00 3,00 3,17 3,08 0,22 7,02 

5 2,33 4,00 3,00 3,17 3,60 3,25 0,45 13,85 

Expoart 2014 - RN 

1 3,25 4,00 3,25 3,50 4,00 3,61 0,32 8,82 

0,316 

2 2,11 4,00 3,25 3,50 3,75 3,37 0,57 16,99 

3 3,20 3,80 3,40 3,40 3,50 3,49 0,20 5,63 

4 2,83 3,60 3,17 3,20 3,50 3,26 0,25 7,73 

5 2,50 4,00 3,00 3,17 4,00 3,32 0,55 16,52 

Fruticultura e 
Agroindústria Potiguar 

1 3,50 4,00 3,50 3,63 3,88 3,69 0,24 6,49 

0,194 

2 2,56 3,78 3,00 3,67 3,67 3,33 0,53 15,99 

3 2,80 3,40 3,20 3,20 3,40 3,20 0,24 7,65 

4 2,83 3,67 3,00 3,17 3,50 3,23 0,35 10,69 

5 3,00 3,83 3,50 3,67 3,83 3,57 0,35 9,69 

Indústria de Moda e 
Confecções do RN 

1 2,75 3,50 2,75 3,38 3,50 3,21 0,37 11,47 

0,373 

2 3,00 3,56 3,00 3,00 3,56 3,19 0,26 8,22 

3 2,80 4,00 3,00 3,20 4,00 3,35 0,47 14,03 

4 2,20 3,17 2,50 2,83 3,17 2,81 0,36 12,64 

5 2,17 3,50 2,83 3,00 3,17 2,95 0,40 13,72 

Tecnologia da 
Informação 

1 2,50 3,75 3,00 3,25 3,75 3,25 0,53 16,32 

0,935 

2 2,78 4,00 2,78 3,22 3,43 3,24 0,46 14,26 

3 3,00 3,80 3,00 3,50 3,80 3,43 0,36 10,53 

4 2,80 3,80 2,83 3,08 3,80 3,23 0,46 14,17 

5 2,33 3,67 2,83 3,08 3,40 3,07 0,46 15,14 

Fonte: Pesquisa, 2014. 

1: Eficiência do projeto 2: Impacto no cliente/usuário 3: Impacto na equipe 4: Sucesso comercial e organizacional direto 5: 
Preparação para o futuro 

 

Através do teste de Pearson, para um nível de significância de 5%, há evidências que 

existem correlações, classificada como moderada estatisticamente significativa entre seguintes 

variáveis: eficiência do projeto versus impacto no cliente/usuário (0,44), eficiência do projeto 

versus impacto na equipe (0,41), impacto no cliente/usuário versus sucesso comercial e 

organizacional (0,44%), impacto no cliente/usuário versus preparação para o futuro (0,34) e 

sucesso comercial e organizacional versus preparação para o futuro (0,54). Onde a medida 

que aumenta a avaliação da um determinado domínio, o outro fator tende a aumentar também. 
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Tabela 11: Correlação de Pearson dos domínios 

Correlação de Pearson  
Eficiência do 

projeto 
Impacto no 

clientes/usuário 
Impacto na 
equipe 

Sucesso 
comercial e 

organizacional 
direto 

Preparação para o futuro 

Eficiência do projeto 1 0,440** 0,415** 0,246 0,133 

Impacto no clientes/usuário 
 

1 0,264* 0,436** 0,344** 

Impacto na equipe 
  

1 0,141 -0,011 

Sucesso comercial e 
organizacional direto    

1 0,537** 

Preparação para o futuro 
    

1 

Fonte: Pesquisa, 2014. 

*Valor-p < 0,05 **Valor-p < 0,01 

 

4.4 INDICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SUCESSO DO SEBRAE/RN 
 

Para Shenhar; Dvir (2007), o cumprimento de metas de tempo e  de orçamento não é o 

único critério para medir o sucesso de um projeto. Em uma era em que os projetos estão entre 

os fenômenos mais difundidos nas organizações modernas, não é fácil responder a essa 

pergunta. A atitude tradicional sustenta que o sucesso de um projeto depende do cumprimento 

da restrição tripla – na hora programada, dentro do orçamento e de acordo com as 

especificações. No entanto, no mundo dinâmico de projetos relacionados aos negócios, ater-se 

à restrição tripla não é mais suficiente, e um novo modelo é necessário. 

Através de documentos de avaliações dos projetos selecionados e atendendo ao primeiro 

objetivo específico deste trabalho, identificou-se que os critérios de sucesso do SEBRAE/RN 

utilizados para avaliação  são : 

a) Indicadores de resultado que se classificam em: 

Resultados finalísticos - são os efeitos que devem ser produzidos no público-alvo, 

dentro do horizonte de tempo da execução do projeto e; 

Resultados intermediários representam transformações que contribuem para o alcance 

dos resultados finalísticos.  

b) Metas - bens ou serviços qualificados e quantificados resultante da execução da 

ação. Podem ser:  

Metas de atendimento: consistem na intenção, expressa numericamente, de cada ação 

quanto aos instrumentos de atendimento que serão aplicados junto ao público-alvo. 
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Metas de entrega: consistem na intenção, expressa numericamente, de cada ação 

quanto a bens, serviços ou processos realizados para contribuir com o alcance dos resultados 

do projeto. 

c) Execução de ações - São iniciativas específicas, definidas como meio de 

alcançar os resultados intermediários e finalísticos definidos no projeto. 

d) Execução financeira – especificação, ano a ano, dos recursos financeiros 

necessários para a execução, assim como os responsáveis pela viabilização financeira. 

 

4.5 ANÁLISE DA AVALIAÇÃO DE PROJETOS DO SEBRAE/RN 

A avaliação de  projetos no SEBRAE/RN tem como finalidade aperfeiçoar e adensar o 

projeto, tornando-o mais consistente e eficaz para garantir o alcance dos resultados. É 

realizada por meio de pesquisas para mensuração dos resultados, de informações específicas 

sobre o setor e o território do público-alvo e de reflexões interpretativas sobre o projeto.  

Para atingir o objetivo de aperfeiçoamento e adensamento dos projetos, o escopo da 

avaliação do projeto está direcionado para: 

• Mensurar a consecução dos resultados programados (intermediários e finalísticos), ou 

seja, conhecer em que medida a transformação pretendida no público-alvo foi ou está sendo 

alcançada por meio de pesquisas de campo; 

• Avaliar o projeto à luz das conclusões das pesquisas, da experiência adquirida durante 

o processo de gerenciamento, monitoramento e gestão da carteira, da evolução das premissas 

e de outros fatores de risco, da análise conjuntural, sistêmica e prospectiva do setor e do 

território e, finalmente, da atuação da governança, do público-alvo, de partes interessadas e da 

equipe gerencial; 

• Identificar a adequação do conjunto de ações para a obtenção dos resultados 

programados; 

• Identificar a necessidade de inclusão de novas ações para adensar e dar consistência ao 

projeto, de adequar ações existentes ou descontinuar aquelas que não mostrem 

contribuição significativa para os resultados; 

• Ampliar o conhecimento dos gestores, da equipe gerencial, dos parceiros e dos 

própriosempresários e empreendedores integrantes do público-alvo. 

A avaliação implica consequências, tomada de decisão e implantação de medidas 

corretivas. 
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Em consonância com o segundo objetivo específico dessa pesquisa, concluimos que o 

SEBRAE/RN não possui um modelo de avaliação de projeto padronizado todos os projetos 

selecionados, o documento existente fica sob responsabilidade do gestor do projeto, que 

juntamente com o comitê gestor e público-alvo, se reunem e julgam o projeto de acordo com 

suas particularidades e necessidades de avaliação. A periodicidade desta avaliação varia 

conforme  a tipologia do projeto, caso seja de encadeamento produtivo ou setor/segmento, 

deve ser realizada, pelo menos, duas vezes ao ano, projetos de atendimento setorial ou 

terriorial e internos, ao menos uma vez por ano. 

No quadro abaixo observamos os itens tratados na avaliação de cada projeto selecionado 

para esta pesquisa: 

Quadro 4 - Critérios Avaliados nos projetos selecionados SEBRAE/RN 
 

N Nome do Projeto 
Indicadores de 

Resultado 
Metas 

Cronograma de 

Ações 

Execução 

Financeira 

1 Agronegócio do RN X X X X 

2 Encadeamento Produtivo de 

Petróleo, Gás e Energia do RN  X X  

3 Expo Art. 2014 - RN  X X X 

4 Fruticultura e Agroindústria 

Potiguar. X X X  

5 Indústria da Moda e Confecções no 

RN X    

6 Sebrae2014-Tecnologia da 

Informação  X  X 

Fonte: Pesquisa, 2014. 

 

4.6 ANÁLISE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DE PROJETOS 
 

Os indicadores de desempenho de projetos no SEBRAE/RN são de dois tipos: 
 

• Finalísticos: efeitos que devem ser produzidos no público-alvo ou junto a ele com a 

execução do projeto dentro do seu horizonte do tempo, refletem diretamente o objetivo, de 

forma a quantificá-lo e estabelecer prazos para que aconteçam. 

• Intermediários: representam transformações que contribuem para o alcance dos 

resultados finalísticos, refletem resultados importantes para o projeto, mas que estão ligados 
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diretamente à contribuição para que o resultado finalístico aconteça ou de acordo com a 

necessidade de acompanhar algum ponto específico. 

Os resultados de um projeto de atendimento devem ser descritos em frases auto 

explicativas, iniciadas por um verbo no infinitivo (indicando a transformação que se quer 

realizar), seguido do indicador, da meta a ser alcançada, e do respectivo horizonte de tempo, 

como observamos na figura a seguir: 

Figura 8– Indicador de resultado de projeto 

 
Fonte: Pesquisa, 2014. 

 

A partir de 2012, foi estabelecida a padronização de resultados, criando, para tanto, 

grupos de indicadores a serem utilizados nos projetos, o que possibilita que os resultados 

similares sejam comparados, evidenciando quais projetos são referência em um determinado 

tipo de resultado e como podem contribuir com outros projetos que tenham resultados 

semelhantes.  

Os indicadores de resultado analisados nos projetos selecionados para este estudo de 

caso medem as transformações no público-alvo, segmentados em critérios que envolvem 

satisfação, aplicabilidade, imagem, participação no projeto, mercado, faturamento, 

produtividade, competitividade, número de empresas certificadas e número de pessoas 

ocupadas, como observamos no quadro abaixo: 
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Quadro 9- Indicadores de desempenho de projetos selecionados 

Agronegócio do RN 
Critério 

Indicador de 
desempenho 

Objetivo do Projeto:                                                                                                                                
Fortalecer o agronegócio potiguar, aumentando a competitividade, 
sustentabilidade e rentabilidade dos empreendimentos atendidos 

Resultado 1 - Tipo Finalístico                                                                                                      
Obter grau de satisfação "muito satisfeito" ou "satisfeito" com os produtos e 
serviços oferecidos pelo projeto, de no mínimo 70% até dezembro de 2017  

Satisfação 

Resultado 2 - Tipo Intermediário                                                                                                 
Obter grau de aplicação dos produtos e serviços do projeto no mínimo 70% 
pelos participantes do projeto, até dezembro de 2017  

Aplicabilidade 

Resultado 3 - Tipo Finalístico                                                                                                     
Obter índice de imagem, após contato, de no mínimo 7,5 entre os 
participante do projeto até dezembro de 2017  

Imagem 

Adensamento da Cadeia Produtiva do Petróleo, Gás e Energia do RN  
Fase 2 

Critério 
Indicador de 
desempenho 

Objetivo do Projeto:                                                                                                                
Promover a inserção competitiva e sustentável de micro e pequenas 
empresas locais na cadeia produtiva de petróleo, gás e energia, visando a 
adequação fornecedores, estimulando processos locais desenvolvimento.  
Resultado 1 - Tipo Intermediário                                                                                       
Aumentar o número de micro e pequenas empresas participantes do projeto 
no cadastro da Petrobras em 10% até dez/2013 (em relação ao To).  

Participação no 
projeto 

Resultado 2 - Tipo Intermediário                                                                                                
Reduzir o número de itens de baixa competitividade do cadastro da 
PETROBRAS, dentre os indicados pelas Unidades de Negócios, em 10% 
até dezembro 2013.  

Participação no 
projeto 

Resultado 3 - Tipo Finalístico                                                                                             
Aumentar o número de pessoas ocupadas nas micro e pequenas empresas 
participantes do projeto em até 3% até dezembro 2013  

Participação no 
projeto 

Resultado 4 - Tipo Intermediário                                                                                       
Aumentar o número de MPES participantes do projeto cadastradas na ONIP 
em 20% até dezembro 2013. 

Participação no 
projeto 

Resultado 5 - Tipo Finalístico                                                                                              
Aumentar o faturamento bruto (R$) das MPE para Cadeia Produtiva de 
P&G em 5% até dez/2013 (em relação ao T0).  

Faturamento 

Expoart - 2014 Critério 
Indicador de 
desempenho 

Objetivo do Projeto:                                                                                                         
Fomento do artesanato no Rio Grande do Norte com foco no 
desenvolvimento e comercialização de produtos artesanais de alto valor 
agregado buscando a elevação do patamar de qualidade estética, cultural e 
mercadológica visando o evento mobilizador da copa 2014. 
Resultado 1 - Tipo Finalístico -                                                                                                  
Obter 80% dos visitantes satisfeitos em eventos realizados pelo Sebrae ou 
por parceiros até 31/12/2015 

Satisfação 

Resultado 2 - Tipo Intermediário                                                                                               
Obter 30 visitantes participantes em eventos realizados pelo Sebrae ou por 
parceiros até 31/12/2015 

Participação no 
projeto 
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Resultado 3 - Tipo Finalístico                                                                                                     
Obter R$ 500.000 em volume de vendas diretas geradas até 31/12/2015 

Faturamento 

Fruticultura e Agroindústria Potiguar 

Critério 
Indicador de 
desempenho 

Objetivo do Projeto:                                                                                                                    
Manter e ampliar mercados interno e externo, visando o desenvolvimento da 
fruticultura e da agroindústria de processamento de frutas e castanha de caju 
do Rio Grande do Norte, de forma racional, tecnificada e sustentável, 
melhorando a competitividade e elevando a geração de renda dos produtores 
e empresários. 
Resultado 1 - Tipo Finalístico                                                                                             
Aumentar o volume de venda de produtos processados, produzido pelas 
agroindústrias participantes do Projeto, em 5 % ao ano, até dezembro de 
2017.  

Vendas 

Resultado 2 - Tipo Finalístico                                                                                                        
Ter acréscimo no faturamento dos produtores/empresas atendidos pelo 
projeto na ordem de 4 % ao ano, até dezembro de 2017.  

Vendas 

Resultado 3 - Tipo Intermediário                                                                                            
Ampliar o número de produtores/empresas aplicando as Boas Práticas 
Agrícolas e/ou certificadas para atender os atuais e novos mercados, em 
40% até dez 2017.  

Empresas 
certificadas 

Indústria da Moda e Confecções no Rio Grande do Norte  
Critério 
Indicador de 
desempenho 

Objetivo do Projeto:                                                                                                         
Promover a competitividade das indústrias inseridas no projeto por meio de 
inovações no processo produtivo e produto, na gestão das empresas 
buscando a ampliação do mercado. 
Resultado 1 - Tipo Intermediário                                                                                    
Aumentar em 30% a produtividade até dezembro de 2017.  

Produtividade 

Resultado 2 - Tipo Finalístico                                                                                                    
Obter no mínimo 60 pontos no nível de competitividade até dezembro de 
2017.  

Competitividade 

Resultado 3 - Tipo Finalístico                                                                                                  
Aumentar em 20% o número de novos clientes até dezembro de 2017.  

Mercado 

Resultado 4 - Tipo Intermediário                                                                                              
Obter 60% das empresas com preview e lançamentos dentro do calendário 
nacional até dezembro de 2017.  

Mercado 

Sebrae 2014/RN - Tecnologia da Informação 

Critério 
Indicador de 
desempenho 

Objetivo do Projeto                                                                                                          
Identificar, disseminar e fomentar as oportunidades de negócios a partir do 
evento mobilizador Copa do Mundo 2014 de forma a aumentar a 
competitividade das empresas de TIC do RN atendidas, possibilitando o 
ingresso em novos mercados regionais, nacionais e internacionais, antes, 
durante e pós-evento, considerando a missão de contribuir para a 
competitividade e desenvolvimento sustentável das pequenas empresas 
desse setor. 
Resultado 1 - Tipo Finalístico                                                             
Aumentar o nível de competitividade das empresas participantes até 
dezembro de 2014.  

Competitividade 

Resultado 2 - Tipo Finalísticos                                                               Obter 
50% das gerando negócios em virtude da Copa do Mundo 2014.  

Vendas 
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Resultado 3 - Tipo Intermediário                                                       
Aumentar 10% o número de   novos clientes até 31/12/2014 

Mercado 

Resultado 4 - Tipo Intermediário                                                        
Aumentar 15% o número de pessoas ocupadas até 31/12/2014  

Ocupação 

Fonte: Pesquisa, 2014. 

 

Os indicadores de desempenho do SEBRAE/RN estão alinhados à definição de Barclay 

e Osei-Bryson (2010), pois para os autores, a medição de desempenho é a apuração e o 

monitoramento dos critérios de sucesso do projeto, definidos pelos stakeholders e 

representativos das dimensões de desempenho do projeto e segue a seguinte metodologia:   

a) Identificação dos stakeholders do projeto; 

b) Estruturação dos objetivos do projeto baseada nas perspectivas dos 

stakeholders relevantes;  

c) Priorização dos objetivos do projeto; 

d) Identificação de medidas que podem ser usadas para medir os objetivos do 

projeto. 

Os indicadores de desempenho auxiliam na avaliação do andamento do projeto, 

acompanhamento de suas metas e são um instrumento de apoio a tomada de decisão. Como 

cada projeto é único, os indicadores de desempenho devem ser adequados as suas 

particularidades.  
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5 CONCLUSÕES 
 

Considerando o atual cenário, em que as principais mudanças organizacionais e 

inovações são executadas em sua maior parte por projetos, e que a divulgação de seus 

resultados através de  relatórios de desempenho e de prestação de contas não mais satisfazem 

às expectatitas da sociedade e das organizações, observamos a necessidade da comunicação 

de resultados concretos, que se traduzam em transformações e melhorias efetivas geradas para 

os beneficiários de projetos das organizações. 

Diante  dessas proposições, este trabalho teve o objetivo de analisar os indicadores de 

desempenho de projetos do SEBRAE/RN a partir da avaliação de critérios de sucesso em 

projetos e buscou responder  à questão: Como avaliar os projetos do SEBRAE/RN através 

de indicadores que reflitam as reais transformações geradas por tais projetos no 

público-alvo no qual a instituição atua? 

Para consecução do objetivo geral foi preciso a realização dos objetivos específicos 

que foram: identificar os critérios de sucesso de projetos do SEBRAE/RN, descrever o 

sistema de avaliação de projetos do SEBRAE/RN e comparar os indicadores de desempenho 

de projetos com indicadores existentes na literatura atual. 

Com a adoçao de uma abordagem quantitativa, através de questionário,  e qualitativa, 

,por análise de documentos, com o método do estudo de caso, foi realizado uma pesquisa com 

a seleção de 6(seis) projetos da organização. 

Inicialmente, foi aplicado questionário com público-alvo dos projetos seus parceiros e 

gestores, equipe de gestão e monitoramente, e diretoria executiva da organização, para, 

através de questionário elaborado pelos autores Shenhar; Dvir (2007) e adaptado pela autora, 

observar a visão dos critérios de sucessos pelos respondentes. 

Após a coleta de dados, foi feita uma análise de critérios de sucesso da organização, 

descrição do sistema de avaliação de projetos e comparação dos indicadores de desemepnho 

da organização com indicadores existentes na literatura atual 

De acordo com o primeiro objetivo específico desta pesquisa, que é identificar os 

critérios de sucesso de projetos do SEBRAE/RN, pode-se afirmar, que a instituição avalia 

seus projetos selecionados de acordo com indicadores de resultado de imagem organizacional, 

satisfação, aplicabilidade, faturamento, produtividade, competitividade e mercado , metas, 

execução de ações e execução financeira. 

Ao observamos o resultado da pesquisa aplicada, notamos que as 5(cinco) dimensões 

tiveram alta concordância, ou seja, para os respondentes da pesquisa, todas as dimensões são 
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importantes como critério de sucesso do projeto. Atentamos para a dimensão impacto na 

equipe, que apresentou grau de concordância abaixo das demais. 

Tem-se evidências de diferença estatística entre um dos critérios estudados, que ocorre 

entre o critério impacto no cliente/usuário com o sucesso comercial e organizacional direto, 

com o impacto no cliente/usuário apresentando melhor desempenho. Para os respondentes da 

pesquisa, há uma maior importância para o critério impacto no cliente em relação ao sucesso 

comercial. Quanto aos outros critérios todos possuem resultado semelhante. 

Quanto aos critérios de sucesso de projetos, é notado que a dimensão eficiência do 

projeto é sempre apontada como de maior importância pela maioria dos projetos pesquisados, 

sendo mais relevante para o: Encadeamento de Petróleo, Gás e Energia do RN, ExpoArt 2014, 

Fruticultura e Agroindústria Potiguar. Nos projetos Indústria da Moda e Confecções e 

SEBRAE-2014 – Tecnologia da Informação é apontado como segundo mais importante. O 

critério Eficiência do Projeto envolve questões de conclusão de cronograma, e realização de 

orçamento previsto. 

O critério impacto no cliente, que pesquisa itens de desempenho, satisfação, retorno 

financeiro, mudanças competitivas e melhoria de condições financeiras do cliente e de sua 

família, tem maior representatividade no projeto de agronegócio, onde os resultados 

costumam se entender à família do beneficiário, pelas características dos empreendimentos 

atendidos. 

O terceiro critério, impacto na equipe, possui melhor avaliação dos projetos de 

Indústria da Moda e Confecções do RN e SEBRAE 2014 – Tecnologia da Informação, para 

estes projetos há uma importância maior que a equipe envolvida no projeto esteja satisfeita e 

queiram continuar na organização. 

Entre todos pesquisados, existe diferença apresentada apenas no critério sucesso 

comercial e organizacional. Os gestores de projetos e analistas gerenciais, veem uma 

importância maior para o critério sucesso comercial e organizacional, que envolve questões de 

imagem da organização, execução de receita, alavancagem de parcerias, do que as empresas 

do projeto pesquisadas.  

O critério preparação para o futuro, que aborda resultados do projeto a longo prazo, foi 

melhor avaliado para de Fruticultura e Agroindústria Potiguar e Agronegócio do RN. 
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Com relação ao segundo objetivo específico, que é descrever o sistema de avaliação de 

projetos do SEBRAE/RN, afirma-se que a organização possui um processo formal e não 

padronizado  para medir e avaliar seus projetos,  de acordo com os critérios de custo, prazo e 

indicadores de resultados que estão limitados a quesitos de imagem organizacional, satisfação, 

aplicabilidade, faturamento, produtividade, competitividade e mercado existindo assim, uma 

lacuna entre a teoria de critérios de sucesso de Shenhar; Dvir (2007) e a prática existente na 

organização. 

Após estudo de referencial bibliográfico e análise dos dados, comparamos os 

indicadores de projetos da organização com indicadores existentes na literatura atual e 

observamos que os indicadores de desempenho do SEBRAE/RN estão alinhados a definição 

de Barclay; Osei-Bryson (2010), pois para os autores, a medição de desempenho é a apuração 

e o monitoramento dos critérios de sucesso do projeto, definidos pelos stakeholders e 

representativos das dimensões de desempenho do projeto, atendendo, ao terceiro objetivo 

específico, comparar os indicadores de desempenho de projetos com indicadores existentes na 

literatura atual. 

Diante do objetivo geral desta pesquisa: analisar os indicadores de desempenho de 

projetos do SEBRAE/RN, a partir da avaliação de critérios de sucesso, conclui-se que, para 

uma avaliação das reais transformações geradas pelas ações da instituição no público-alvo de 

seus projetos, é necessário uma expansão dos itens de indicadores de desempenho de projetos 

da organização, contempladas na teoria de critérios de sucesso de Shenhar; Dvir (2007) , para 

que estes itens se transformem em uma ferramenta para indicação de sucesso ou fracasso de 

projetos. 
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APÊNDICE A-  QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO SUCESSO DO PROJETO 

 

Este questionário visa identificar os critérios relevantes para a avaliação de sucesso de 

projetos para os projetos do SEBRAE/RN.  

 
Perfil do pesquisado 

 

1-Identificação do Projeto 

2- Função do profissional do projeto 

 

Avaliação dos critérios de sucesso de projetos 

Responda a cada uma das declarações seguintes sobre seus projetos. Indique seu grau 

de concordância ou discordância com a importância e desempenho do critério assinalando 

uma resposta para cada item: 

 

Escala likert 0 a 4: 
 

0.Discorda Totalmente 
1.Discorda 
2.Concorda 
3.Concorda Totalmente 
4.N/A 
 

1 Eficiência do Projeto  
11 O projeto foi concluído dentro do cronograma (metas físicas do projeto) 
12 O projeto foi concluído com orçamento previsto. 
13 O projeto teve apenas pequenas mudanças.  
14 Outras medidas de eficiência foram alcançadas.  
 

2 Impacto no Cliente / Usuário 
21 A participação no projeto melhorou o desempenho do cliente. 
22 O cliente ficou satisfeito com a participação no projeto. 
23 O cliente participa frequentemente de ações do projeto 
24 O cliente pretende voltar para trabalhos futuros.  
25 O cliente conseguiu bens econômicos pessoais após participação no projeto 
26 O cliente passou a se capacitar mais, após participação no projeto 
27 O cliente se tornou mais competitivo após participação no projeto 
28 O cliente melhorou condições financeiras de sua família após participação no projeto 
29 O cliente conseguiu gerar mais empregos na empresa. 
 

3 Impacto na Equipe 
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3.1 A equipe do projeto ficou bastante satisfeita e motivada: alta motivação da equipe 
3.2 A equipe achou empolgante trabalhar neste projeto. 
3.3 Os membros da equipe passaram por um crescimento pessoal e profissional - aumento da 
capacidade dos profissionais em trabalharem em grupo, adquirindo maior experiência e 
maturidade. 
3.4 Os membros da equipe queriam continuar na organização - Retenção dos membros da 
equipe: baixa taxa de desligamento de profissionais. 
3.5.Ausência de conflitos: ausência de desentendimentos entre os envolvidos no projeto 
 
4 Sucesso Comercial e Organizacional Direto 

4.1 -O projeto conseguiu projetar a imagem da organização  
4.2 -O projeto conseguiu realizar sua previsão de receita própria. 
4.3 -O projeto contribuiu para o desempenho direto da organização. 
4.4 -O projeto conseguiu alavancar parcerias 
4.5 - Qualidade do serviço. 
4.6.Atendimento às metas estratégicas 

 
5 Preparação para o futuro 
51 O resultado do projeto contribuirá para projetos futuros. 
52 O projeto levará a produtos adicionais. 
53 O projeto ajudará a criar novos mercados para o cliente 
54 O projeto criará novas tecnologias para uso futuro. 
55 O projeto contribuiu para novos processos do negócio. 
56 O projeto desenvolveu capacidades administrativas melhores. 
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APÊNDICE B- Descrição dos critérios de sucesso 

 

1- Eficiência do Projeto:  
 
1.1. O projeto foi completado dentro do cronograma (metas físicas do projeto): 

cumprimento do prazo final do projeto, conforme estabelecido no seu planejamento inicial.  

1.2. O projeto foi completado com orçamento previsto:  cumprimento do orçamento 
do projeto, conforme estabelecido no seu planejamento inicial.  

 
1.3. O projeto teve apenas pequenas mudanças: análise de pequenas mudanças 

como alteração de datas de ações. 

1.4. Outras medidas de eficiência foram alcançadas. Análise de possíveis ações que 
otimizem o andamento do projeto. 

 

2- Impacto no Cliente / Usuário: 
 
2.1- A participação no projeto melhorou o desempenho do cliente. Análise do 

desempenho do cliente após participação em ações do projeto, como aumento de faturamento, 
aumento de clientes. 

 
2.2-Oo cliente ficou satisfeito com a participação no projeto. O cliente reconhece retorno 

em participar de ações do projeto 
 
2.3- O cliente participa frequentemente de ações do projeto. O cliente reconhece como 

importante a participação em ações do projeto,  
 
2.4- O cliente pretende voltar para trabalhos futuros - satisfação do cliente com o 

resultado do projeto, há garantia de continuidade da relação comercial com a contratada 
 
2.5- O cliente conseguiu bens econômicos pessoais após participação no projeto - 

identificação de benefícios, econômicos ou de outra natureza, que o projeto venha a trazer 
para os negócios do cliente 

 
2.6 - O cliente passou a se capacitar mais, após participação no projeto. O cliente enxerga 

resultado em participar de capacitações e continua a frequenta-las. 
 
2.7 – O cliente se tornou mais competitivo após participação no projeto. O cliente se 

reconhece de igual para igual com concorrentes. 
 
2.8 O cliente melhorou condições financeiras de sua família após participação no 

projeto. O cliente pode dar melhor assistência financeira a sua família, pode adquirir mais 
bens. 
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3- Impacto na Equipe 
 
3.1- A equipe do projeto ficou bastante satisfeita e motivada: alta motivação da equipe. O 

projeto manteve equipe motivada. 

3.2 - A equipe achou divertido trabalhar neste projeta a equipe manteve-se empolgada na 

participação do projeto 

3.3 -Os membros da equipe passaram por um crescimento pessoal e profissional - 

aumento da capacidade dos profissionais em trabalharem em grupo, adquirindo maior 

experiência e maturidade. 

3.4 -Os membros da equipe queriam continuar na organização - Retenção dos membros 

da equipe: baixa taxa de desligamento de profissionais. 

3.5- Ausência de conflitos: ausência de desentendimentos entre os envolvidos no projeto.  

 

4- Sucesso Comercial e Organizacional Direto 
 

4.1- O projeto conseguiu projetar a imagem da organização. a imagem da organização 
conseguiu ser reconhecida para os participantes do projeto. 

 
4.2 -O projeto conseguiu realizar sua previsão de receita própria. o projeto contribuiu 

para a realização de receita financeira da organização, conseguiu com que os participantes 
contribuíssem financeiramente. 

 
4.3 -O projeto contribuiu para o desempenho direto da organização. O projeto conseguiu 

contribuir com a realização de metas físicas e financeiras da organização. 
 
4.4 -O projeto conseguiu alavancar parcerias. O projeto conseguiu otimizar a realização 

do projeto com ajuda de parcerias. 
 
4.5- Qualidade do serviço: serviço prestado com qualidade destacada do ponto de vista do 

cliente.  

4.6- Atendimento às metas estratégicas: alinhamento do projeto às metas estratégicas 
definidas para a organização. 

 

5 Preparação para o futuro 
 

5.1 O resultado do projeto contribuirá para projetos futuros. O resultado do projeto 
demonstrará melhores práticas que contribuirá para próximos projetos 

 
5.2 O projeto levará a produtos adicionais. O projeto se desenvolveu a ponto de criar 

demandas por outros projetos ou outros produtos da organização 
 



77 
 

5.3 O projeto ajudará a criar novos mercados para o cliente. O projeto conseguiu que o 
cliente se desenvolvesse a ponto de conseguiu aumentar sua carteira de clientes. 

 
5.4 O projeto criará novas tecnologias para uso futuro. O projeto usará outras 

tecnologias nos próximos projetos. 
 
5.5 O projeto contribuiu para novos processos do negócio. O projeto contribuiu para 

adequação de novos processos no cliente. 
 
5.6 O projeto desenvolveu capacidades administrativas melhores. 
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ANEXO A - Tabelas 

 

A Tabela 12 refere-se a distribuição de frequência e percentual dos respondentes da 

pesquisa por sexo, sendo identificado que aproximadamente 65% são do sexo masculino, 

enquanto que aproximadamente 35% corresponde ao sexo feminino. 

Tabela 12: Sexo dos professores da UFRN 

Sexo Frequência Absoluta % 

Masculino 44 64,71 

Feminino 24 35,29 

Total 68 100,00 

Fonte: Pesquisa, 2014. 

Tabela 13 corresponde ao índice de confiabilidade para os dados avaliados pelo teste 

Cronbach’s Alpha, constatando uma variação no índice ente 0,84 e 0,86, o que indica uma 

confiabilidade satisfatória. 

Tabela 13: Teste de confiabilidade dos dados de Cronbach’s Alpha 

O projeto foi concluído dentro do cronograma (metas físicas do projeto). 0,845 

O projeto foi concluído com orçamento previsto. 0,846 

O projeto teve apenas pequenas mudanças. 0,847 

Outras medidas de eficiência foram alcançadas. 0,851 

A participação no projeto melhorou o desempenho do cliente. 0,854 

O cliente ficou satisfeito com a participação no projeto. 0,854 

O cliente participa frequentemente de ações do projeto. 0,854 

O cliente pretende voltar para trabalhos futuros. 0,858 

O cliente conseguiu bens econômicos pessoais após participação no projeto. 0,853 

O cliente passou a se capacitar mais, após participação no projeto. 0,856 

O cliente se tornou mais competitivo após participação no projeto. 0,853 

O cliente melhorou condições financeiras de sua família após participação no projeto. 0,854 

O cliente conseguiu gerar mais empregos na empresa. 0,860 

A equipe do projeto ficou bastante satisfeita e motivada: alta motivação da equipe. 0,859 

A equipe achou empolgante trabalhar neste projeto. 0,858 

Os membros da equipe passaram por um crescimento pessoal e profissional - aumento da capacidade dos 
profissionais em trabalharem em grupo, adquirindo maior experiência e maturidade. 

0,862 

Os membros da equipe queriam continuar na organização - Retenção dos membros da equipe: baixa taxa de 
desligamento de profissionais. 

0,866 

Ausência de conflitos: ausência de desentendimentos entre os envolvidos no projeto. 0,862 

O projeto conseguiu projetar a imagem da organização. 0,855 

O projeto conseguiu realizar sua previsão de receita própria. 0,859 

O projeto contribuiu para o desempenho direto da organização. 0,857 

O projeto conseguiu alavancar parcerias. 0,855 

Qualidade do serviço. 0,855 

Atendimento às metas estratégicas. 0,858 

O resultado do projeto contribuirá para projetos futuros. 0,855 

O projeto levará a produtos adicionais. 0,858 

O projeto ajudará a criar novos mercados para o cliente. 0,855 

O projeto criará novas tecnologias para uso futuro. 0,860 

O projeto contribuiu para novos processos do negócio. 0,856 
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O projeto desenvolveu capacidades administrativas melhores. 0,857 

Fonte: Pesquisa, 2014. 

Quanto a avaliação da dimensão “eficiência do projeto”, a Tabela 14 abaixo apresenta a 

frequência e percentual de respostas para cada item desta dimensão, tomando os seguintes 

itens como parâmetros: concordância, total concordância, discordância e ainda ausência de 

resposta. Com isso, 54,41% dos respondentes concordam totalmente que o item “O projeto foi 

concluído dentro do cronograma (metas físicas do projeto).” é um aspecto a ser considerado 

como forma de avaliação de sucesso em um projeto. 

Tabela 14: Avaliação dos aspectos relacionados à eficiência do projeto 

Atributos Frequência Discorda Concorda Concorda 
totalmente NS/NR Total 

O projeto foi concluído dentro do cronograma (metas 
físicas do projeto). 

n 2 20 37 9 68 
% 2,94 29,41 54,41 13,24 100,00 

O projeto foi concluído com orçamento previsto. 
n 4 24 29 11 68 
% 5,88 35,29 42,65 16,18 100,00 

O projeto teve apenas pequenas mudanças. 
n 5 37 18 8 68 
% 7,35 54,41 26,47 11,77 100,00 

Outras medidas de eficiência foram alcançadas. 
n 4 41 12 11 68 
% 5,88 60,29 17,65 16,18 100,00 

Fonte: Pesquisa, 2014. 

 

A Tabela 15 avalia os itens da dimensão “impacto no cliente/usuário”, tomando os 

seguintes parâmetros: concordância, total concordância, discordância e ainda ausência de 

resposta. Esses parâmetros indicam a relevância que cada item avaliado possui para 

considerar um projeto como de sucesso. Sendo assim, por exemplo, 57,35% dos respondentes 

concordam totalmente com a avaliação do aspecto “O cliente se tornou mais competitivo após 

participação no projeto.” como forma de identificar o sucesso em um projeto. 

 

Tabela 15: Avaliação dos aspectos relacionados ao impacto no cliente/usuário 

Atributos Frequência Discorda Concorda Concorda 
totalmente NS/NR Total 

A participação no projeto melhorou o desempenho do 
cliente. 

n 1 32 35 --- 68 
% 1,47 47,06 51,47 --- 100,00 

O cliente ficou satisfeito com a participação no projeto. 
n 1 29 38 --- 68 
% 1,47 42,65 55,88 --- 100,00 

O cliente participa frequentemente de ações do projeto. 
n 8 26 34 --- 68 
% 11,76 38,24 50,00 --- 100,00 

O cliente pretende voltar para trabalhos futuros. 
n 2 24 40 2 68 
% 2,94 35,28 58,82 2,94 100,00 

O cliente conseguiu bens econômicos pessoais após 
participação no projeto. 

n 12 40 15 1 68 
% 17,65 58,82 22,05 1,47 100,00 

O cliente passou a se capacitar mais, após participação 
no projeto. 

n 4 26 38 --- 68 
% 5,88 38,24 55,88 --- 100,00 

O cliente se tornou mais competitivo após participação 
no projeto. 

n 2 27 39 --- 68 
% 2,94 39,71 57,35 --- 100,00 

O cliente melhorou condições financeiras de sua família n 12 38 16 2 68 
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Tabela 15: Avaliação dos aspectos relacionados ao impacto no cliente/usuário 

Atributos Frequência Discorda Concorda Concorda 
totalmente NS/NR Total 

após participação no projeto. % 17,65 55,88 23,53 2,94 100,00 

O cliente conseguiu gerar mais empregos na empresa. 
n 7 32 16 13 68 
% 10,29 47,06 23,53 19,12 100,00 

Fonte: Pesquisa, 2014. 

 

Quanto a dimensão “impacto na equipe”, a Tabela 16 avalia os quesitos desta 

dimensão quanto a relevância em serem considerados como indicadores de sucesso em um 

projeto, considerando os seguintes parâmetros: concordância, total concordância, discordância 

e ainda ausência de resposta. Logo, 51,47% dos respondentes concordam totalmente que o 

item “Ausência de conflitos: ausência de desentendimentos entre os envolvidos no projeto.” é 

um aspecto relevante a ser considerado como indicador de sucesso em um projeto. 

Tabela 16: Avaliação dos aspectos relacionados ao impacto na equipe 

Atributos Frequência Discorda Concorda Concorda 
totalmente NS/NR Total 

A equipe do projeto ficou bastante satisfeita e motivada: 
alta motivação da equipe. 

N 2 43 22 1 68 
% 2,94 63,24 32,35 1,47 100,00 

A equipe achou empolgante trabalhar neste projeto. N 3 43 22 --- 68 
% 4,41 63,24 32,35 --- 100,00 

Os membros da equipe passaram por um crescimento 
pessoal e profissional - aumento da capacidade dos 
profissionais em trabalharem em grupo, adquirindo 
maior experiência e maturidade. 

N 1 35 32 --- 68 

% 1,47 51,47 47,06 --- 100,00 

Os membros da equipe queriam continuar na 
organização - Retenção dos membros da equipe: baixa 
taxa de desligamento de profissionais. 

N 13 27 21 7 68 

% 19,12 39,71 30,88 10,29 100,00 

Ausência de conflitos: ausência de desentendimentos 
entre os envolvidos no projeto. 

N 7 26 35 --- 68 
% 10,29 38,24 51,47 --- 100,00 

Fonte: Pesquisa, 2014. 

A Tabela 17 refere-se a dimensão “sucesso comercial e organizacional direto”, onde 

avalia os seus referidos itens quanto a relevância em serem considerados como indicadores de 

sucesso em um projeto, considerando os seguintes parâmetros: concordância, total 

concordância, discordância e ainda ausência de resposta. Sendo assim, 17,65% concordam 

totalmente que o aspecto “O projeto conseguiu realizar sua previsão de receita própria.” seja 

considerado como indicador de sucesso em um projeto, contudo, 64,71% concordam e apenas 

11,76% discordam. 
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Tabela 17: Avaliação dos aspectos relacionados ao sucesso comercial e organizacional direto 

Atributos Frequência Discorda Concorda Concorda 
totalmente NS/NR Total 

O projeto conseguiu projetar a imagem da 
organização. 

n 2 44 21 1 68 
% 2,94 64,71 30,88 1,47 100,00 

O projeto conseguiu realizar sua previsão de 
receita própria. 

n 8 42 12 6 68 
% 11,76 61,76 17,65 8,83 100,00 

O projeto contribuiu para o desempenho direto da 
organização. 

n 1 43 24 --- 68 
% 1,47 63,24 35,29 --- 100,00 

O projeto conseguiu alavancar parcerias. 
n 10 43 13 2 68 
% 14,70 63,24 19,12 2,94 100,00 

Qualidade do serviço. 
n 2 41 23 2 68 
% 2,94 60,29 33,83 2,94 100,00 

Atendimento às metas estratégicas. 
n 6 48 11 3 68 
% 8,82 70,59 16,18 4,41 100,00 

Fonte: Pesquisa, 2014. 

A dimensão “preparação para o futuro”, apresentado na Tabela 18, também afere seus 

itens quanto a relevância a serem considerados como indicadores de sucesso em um projeto, 

considerando os seguintes parâmetros: concordância, total concordância, discordância e ainda 

ausência de resposta. Com isso, considerando o aspecto “O projeto levará a produtos 

adicionais.”, constata-se que 64,71% e 23,53%, concordam e concordam totalmente, 

respectivamente, que este aspecto é um indicador relevante a ser considerado como forma de 

avaliação de sucesso em um projeto, apenas 7,35% discordam. 

 

Tabela 18: Avaliação dos aspectos relacionados à preparação para o futuro 

Atributos Frequência Discorda Concorda Concorda 
totalmente 

NS/NR Total 

O resultado do projeto contribuirá para projetos 
futuros. 

n 5 36 26 1 68 
% 7,35 52,94 38,24 1,47 100,00 

O projeto levará a produtos adicionais. 
n 5 44 16 3 68 
% 7,35 64,71 23,53 4,41 100,00 

O projeto ajudará a criar novos mercados para o 
cliente. 

n 4 37 26 1 68 
% 5,88 54,41 38,24 1,47 100,00 

O projeto criará novas tecnologias para uso futuro. 
n 10 30 24 4 68 
% 14,71 44,12 35,29 5,88 100,00 

O projeto contribuiu para novos processos do 
negócio. 

n 4 41 21 2 68 
% 5,88 60,29 30,89 2,94 100,00 

O projeto desenvolveu capacidades 
administrativas melhores. 

n 6 35 27 --- 68 
% 8,82 51,47 39,71 --- 100,00 

Fonte: Pesquisa, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


