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RESUMO 

 

As organizações de um modo geral enfrentam diversas mudanças, sobretudo em suas estruturas, 

baseadas em um cenário de maior competição e de uma necessidade de modernização 

organizacional. Dentro deste contexto, as práticas de gestão de projetos recebem maior atenção 

e passam a ser adotadas por essas organizações, principalmente em relação à gestão do ciclo de 

vida do projeto. Dentre as etapas de gerenciamento, o planejamento é uma das etapas mais 

relevantes, pois define a linha de base para a execução do projeto, além de deliberar os 

procedimentos relativos ao monitoramento e controle das atividades envolvidas. Contudo, em 

meio à ausência de uma cultura orientada a projetos e de maior complexidade inerente ao 

contexto organizacional, observa-se que as práticas tradicionais de planejamento, tais como o 

Guia PMBOK, apresentam dificuldades de aderência a este novo cenário, ao passo que modelos 

e ferramentas visuais baseadas em telas (canvas) ganham espaço, ao proporem uma forma mais 

simples e flexível para planejar projetos. Tais modelos tem sua origem na abordagem Lean, 

vinculada à gestão operacional, e assumiram um novo conceito, a partir do modelo Business 

Model Canvas (BMC), proposto por Osterwalder e Pigneur (2011). Desde então, têm-se surgido 

diversos modelos e ferramentas visuais para planejamento, especialmente na área de gestão de 

projetos. Um dos modelos criados recentemente é o Life Cycle Canvas (LCC), desenvolvido 

por Veras (2016), no qual propõe a gestão do ciclo de vida do projeto dentro de uma lógica de 

gestão visual, contemplando as práticas sugeridas pelo Guia PMBOK. No entanto, ainda há 

uma carência de estudos que comprovem que modelos visuais baseados em canvas podem ser 

úteis ao planejamento de projetos, e que, ao mesmo tempo, contemple as boas práticas sugeridas 

pelas abordagens tradicionais de gerenciamento. No intuito de comprovar tal relação, a presente 

pesquisa procura analisar em que medida o modelo Life Cycle Canvas (LCC), por meio da 

gestão visual, facilita o planejamento de projetos. Para isto, utilizou-se de uma abordagem 

metodológica dedutiva, de natureza quantitativa, por meio de uma survey realizada com 104 

profissionais que utilizaram o modelo LCC para planejar projetos, onde foram utilizados a 

análise descritiva, o teste U de Mann-Whitney e a técnica de análise de regressão linear múltipla 

para analisar os dados. Os resultados demonstraram que o modelo LCC se mostrou aderente às 

práticas sugeridas pelo Guia PMBOK. Em relação à utilização de ferramentas de apoio ao 

planejamento de projetos, a pesquisa evidenciou que o grupo de respondentes que utilizou essas 

ferramentas teve uma percepção superior em relação ao modelo LCC, quando foi comparado 

ao grupo que não utilizou. O estudo ainda observou que quanto mais o modelo LCC torna 

visível e transparente as informações, promove a comunicação entre os envolvidos e promove 

a coordenação do trabalho na elaboração do projeto, mais ele facilita o planejamento de 

projetos. Estes resultados reforçam a importância de utilizar estruturas visuais de planejamento 

na gestão de projetos, desde que elas contemplem os aspectos relacionados às práticas já 

reconhecidas neste campo de atuação e que gerentes de projeto possam estimular esses 

benefícios propostos pela gestão visual. 

 

Palavras-chave: Planejamento de projetos. Guia PMBOK. Gestão Visual. Life Cycle Canvas 

(LCC). 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The organizations generally face several changes, especially in its structures, based on a 

scenario of increased competition and a need for organizational modernization. Within this 

context, the project management practices receive more attention and are adopted by these 

organizations. Planning is one of the most relevant stages of project management, because it 

defines the baseline for it´s execution, in addition to resolving the procedures for monitoring 

and control of the activities involved. However, in the absence of a project-oriented culture and 

of greater complexity inherent in the organizational context, the traditional practices of 

planning, such as the PMBOK Guide, present difficulties of adherence to this new scenario, 

while canvas-based models and visual tools gain space, by proposing a simple and flexible way 

to plan projects. Such models have your origin in Lean approach, linked to the operational 

management, and assumed a new concept, from the model Business Model Canvas (BMC), 

proposed by Osterwalder and Pigneur (2011). Since then, several models and visual tools have 

been developed for planning, especially in the project management area. One of the recently 

created models is the Life Cycle Canvas (LCC), developed by Veras (2016), in which it 

proposes the project lifecycle management within a visual management logic, contemplating 

the practices suggested by the PMBOK guide. However, there is still a dearth of studies that 

prove that canvas-based visual models can be useful for project planning, and that at the same 

time contemplating the good practices suggested by traditional management approaches. In 

order to prove such a relationship, this research seeks to analyze the extent to which the Life 

Cycle Canvas (LCC) model, through visual management, facilitates project planning. For this, 

it was used a quantitative methodology deductive approach, by means of a survey conducted 

with 104 professionals who used the LCC model to plan projects, where the descriptive 

analysis, the Mann-Whitney U-test and the technique of Multiple linear regression analysis to 

analyze the data. The results showed that the LCC model adhered to the practices suggested by 

the PMBOK Guide. In relation to the use of tools to support project planning, the survey showed 

that the group of respondents who used these tools had a higher perception in relation to the 

LCC model, when compared to the group that did not utilize. The study also observed that the 

more the LCC model makes the information visible and transparent, it promotes communication 

between stakeholders and promotes coordination of work in designing the project, plus it 

facilitates project planning. These results reinforce the importance of using visual planning 

structures in project management, provided they contemplate the aspects related to practices 

already recognised in this field of expertise and that project managers can stimulate these 

benefits proposed by visual management. 

 

Key words: Project Planning. PMBOK Guide. Visual Management. Life Cycle Canvas (LCC). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 Nas últimas décadas o cenário corporativo se caracterizou por mudanças constantes sob 

um enfoque global. Essas mudanças, ocorridas do ponto de vista socioeconômico e político, 

fizeram com que o ambiente competitivo entre os diferentes mercados se tornasse mais acirrado, 

contribuindo para a adoção de novos modelos organizacionais. As organizações de um modo 

geral têm se deparado com cenários substancialmente dinâmicos e modificados (BORGES; 

MARQUES, 2011). Consequentemente, elas vêm sofrendo também algumas mudanças em suas 

formas estruturais. Até então, as estruturas organizacionais que apresentavam características 

departamentais, de pouca integração, passaram a ser mais flexíveis e integradas, com um foco 

maior nos processos e na mudança organizacional.  

Neste sentido, as práticas de gestão de projetos vêm contribuindo nesse cenário como 

formas de aprimorar essas estruturas, por meio de processos de planejamento, execução e 

controle de suas ações, gerando benefícios relacionados ao controle de prazos e custos, bem 

como a otimização de recursos organizacionais, colaborando para o seu sucesso (NASIR et al., 

2015), e sendo importantes para promover a mudança (GOMES, 2013; REICH; GERMINO; 

SAUER, 2014). 

Além disso, com adequações estruturais e adoção de metodologias orientadas a projetos, 

as organizações podem obter mais sucesso para promover uma maior aderência ao 

planejamento estratégico. Estudos afirmam que os projetos estão cada vez mais sendo utilizados 

como mecanismos de operacionalização da estratégia organizacional (YOUNG; GRANT, 

2015). Portanto, há uma necessidade de governos e empresas em utilizar tais práticas no seu 

dia-a-dia (DUFFIELD; WHITTY, 2016). 

Embora não seja algo recente (MEREDITH; MANTEL JR., 2000; LAFETÁ; BARROS; 

LEAL, 2016), as práticas de gestão de projetos tiveram a sua popularização entre os anos de 

1980 e 1990, com o uso intensivo de técnicas e processos de gestão de projetos, em face às 

mudanças nas estruturas organizacionais que aconteceram nesse período, estabelecendo novas 

formas de organização (KERZNER, 2001; TSATURYAN; MÜLLER, 2015). De fato, percebe-

se que essas práticas vêm recebendo uma maior atenção em diversas conjunturas 

organizacionais e com uma amplitude maior em termos de aplicação organizacional 

(CARVALHO; RABECHINI JÚNIOR, 2015). Entre as causas associadas a essa crescente 
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adoção, destacam-se o aumento das taxas de sucesso dos projetos (PATEL; PATEL; PATEL, 

2012; JALAL; KOSHA, 2015).  

Uma das etapas mais importantes do processo de gestão de projetos é o planejamento, 

responsável por desenvolver o plano do projeto, bem como os documentos necessários à sua 

execução (VARGAS, 2009; PMI, 2013), definindo e ajustando a sua linha de base (ZWIKAEL; 

GLOBERSON, 2004; PINTO; VASCONCELOS; LEZANA, 2014). Ele visa o alcance de uma 

situação futura desejada de modo mais eficiente e eficaz (VENCATO, 2014). 

Considerada uma etapa crítica para o sucesso do projeto (ZWIKAEL, 2009a; NETO; 

PATAH, 2013; TASEVSKA; DAMIJ; DAMIJ, 2014; ZWIKAEL et al., 2014), o planejamento 

de projetos vem sendo objeto de vários estudos recentes sob diferentes perspectivas, que vão 

desde a proposição de modelos (ALI; KIDD, 2014; RUIZ-MARTIN; POZA, 2015; BALFE et 

al., 2016; CHEN; CHEN; LIN, 2016), como também o envolvimento de partes interessadas 

(HERAVI; COFFEY; TRIGUNARSYAH, 2015).  

Para garantir um melhor planejamento e controle, e ao mesmo tempo, na tentativa de 

institucionalizar uma cultura orientada a projetos, muitas organizações adotaram métodos 

formais de gerenciamento e planejamento, considerados como “boas práticas” em suas 

estruturas organizacionais, a partir da definição uma metodologia padrão contendo vários 

passos a serem seguidos com o objetivo de aplicar corretamente as ferramentas e técnicas de 

gerenciamento (BRAMATI, 2013), tendo o Guia PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) e o Método PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) como principais 

exemplos. Eles reúnem um conjunto de processos, que devem produzir documentos e utilizar 

técnicas e ferramentas de gerenciamento (MATOS; LOPES, 2013; ROVAI, 2013; PARRA et 

al., 2016), e que podem ser adaptados a situações específicas (NASIR et al., 2015), 

consideradas aqui como “práticas tradicionais”. O Guia PMBOK 5ª edição, por exemplo, 

contém quarenta e sete processos de gerenciamento, dentro dos quais vinte e quatro são 

relacionados à etapa de planejamento, sendo, portanto, um dos guias de práticas de maior 

abrangência e referência na área. 

 Contudo, estabelecer uma cultura de planejamento de projetos em uma organização 

pode ser considerado um desafio. Muitas organizações enfrentam dificuldades em incorporar 

essas práticas, especialmente em alguns setores, onde as questões que envolvem o contexto 

ambiental são amplas e complexas, envolvendo diversas partes interessadas (ROSACKER; 

ROSACKER, 2010; PATAKANUL, 2014), e tornando a gestão de projetos mais desafiadora 

(ARAÚJO; MOURA; FRANÇA, 2015). Por consequência, muitas dessas instituições 

apresentam problemas em relação a tais práticas (KOSSOVA; SHELUNTCOVA, 2016), 
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podendo levar a desperdícios de recursos quando não há uma cultura proativa (SANTOS; 

VARAJÃO, 2015). Problemas de planejamento, principalmente ligados à definição do escopo, 

podem ser causadores para o seu fracasso (WHITNEY; DANIELS, 2013). 

Esse cenário de complexidade inerente à área de gestão de projetos envolve diversas 

questões, incluindo a interdependência e variação de suas áreas e setores (BACCARINI, 1996; 

GERALDI; MAYLOR; WILLIAMS, 2011; VIDAL; MARLE; BOCQUET, 2011; YUGUE; 

MAXIMIANO, 2013; DAVIES; MACKENZIE, 2014; PINTO et al., 2014; POLLACK; 

ALGEO, 2016), as incertezas que integram o ambiente de gestão de projetos, caracterizado pela 

imprevisibilidade (PERMINOVA; GUSTAFSSON; WILKSTRÖM, 2008; GERALDI; 

MAYLOR; WILLIAMS, 2011), o dinamismo e as mudanças nos projetos (WHITTY; 

MAYLOR, 2009; GERALDI; MAYLOR; WILLIAMS, 2011; PINTO et al. 2014; CHAPMAN, 

2016; WHYTE; STASIS; LINDKVIST, 2016), e o envolvimento das partes interessadas 

(GIEZEN, 2012; ROSACKER; ROSACKER, 2010; GERALDI; MAYLOR; WILLIAMS, 

2011; VIDAL; MARLE; BOCQUET, 2011; PATAKANUL, 2014; DAO et al., 2016) e das 

equipes dos projetos (PINTO et al., 2014). 

Estudos mostram que a complexidade e a dificuldade de lidar com a gestão de projetos 

são originadas no planejamento, considerando questões inerentes a essa complexidade, como a 

dificuldade de integração do projeto em si (RAHMAT; ALI, 2010), a influência das partes 

interessadas (KLOPPENBORG; TESCH; MANOLIS, 2011; HERAVI; COFFEY; 

TRIGUNARSYAH, 2015) e a forma, modelo, ou técnica de planejamento (GIEZEN, 2012; 

IDORO, 2012; NETO; PATAH, 2013). 

Para lidar com essas dificuldades, muitas organizações resolveram adotar algumas 

práticas e estruturas de apoio, a exemplo dos Escritórios de Gerenciamento de Projetos – EGPs 

(em inglês, Project Management Offices – PMOs), sendo este considerado um dos avanços na 

área (DAI; WELLS, 2004), que pudessem desenvolver as metodologias e técnicas de 

planejamento e gestão de projetos nessas instituições. Contudo, há uma série de desafios a 

serem superados também em relação à adoção dessas estruturas, considerando que não há um 

consenso em termos de seu reconhecimento e agregação de valor às organizações para 

implementar uma cultura de gerenciamento de projetos (KHALEMA; WAVEREN; CHAN, 

2015; KUTSCH et al., 2015), principalmente pela dificuldade de padronizar ferramentas e 

métodos de gerenciamento (AUBRY et al., 2010; MARTINS; MOURA; MESQUISTA, 2011; 

REGO; SILVA, 2013; CRUZ; BOLFE, 2014). 

Por outro lado, há também um movimento no tocante ao desenvolvimento de outras 

técnicas, métodos e ferramentas (contrapondo às práticas tradicionais) que auxiliem os 
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profissionais a lidarem melhor com essa complexidade. Enquanto alguns estudos desenvolvem 

técnicas e modelos mais robustos e teóricos (WHITTY; MAYLOR, 2009; VIDAL; MARLE; 

BOCQUET, 2011; PINTO et al., 2014; RUIZ-MARTIN; POZA, 2015), ao mesmo tempo, 

observa-se o surgimento de outras diversas ferramentas e modelos alternativos que chegam com 

a proposta de sintetizar, facilitar, simplificar, integrar e tornar o planejamento de projetos mais 

compreensível de uma forma geral.  

Esses aspectos corroboram com a argumentação de Labuschagne e Brent (2005), que 

afirmam que a natureza da gestão de projetos mudou consideravelmente desde a década de 

1960, e que hoje, as organizações procuram gerenciar seus projetos de um modo mais informal 

e com menos papel, baseando-se em técnicas mais simples. 

Deste modo, ferramentas visuais aplicadas à gestão estão surgindo em diferentes 

situações e aplicações organizacionais. Tal movimento tem sua origem na abordagem Lean, 

vinculada ao modelo industrial japonês baseado na produção enxuta, no qual foram 

desenvolvidas técnicas, ferramentas, métodos e procedimentos destinados a aprimorar 

processos e promover a melhoria contínua, tornando as empresas mais eficientes (OLIVEIRA, 

2007; BRYDE; SCHULMEISTER, 2012; FRANCESKI et al., 2016; KADAROVA; 

DEMECKO, 2016). 

Nesse contexto, a gestão visual surge como um elemento essencial da abordagem Lean, 

ao se basear no uso de ferramentas e dispositivos que permitem uma melhor visualização das 

informações e um melhor conhecimento da organização (BEVILACQUA, 2013; TEIXEIRA; 

MERINO, 2014; VIANA et al., 2014; EAIDGAH et al., 2016; TEZEL; AZIZ, 2017b). Ela pode 

ser capaz de promover maior transparência e visibilidade das informações, melhor coordenação 

e distribuição do trabalho entre os envolvidos, melhor comunicação e compartilhamento de 

informações, maior colaboração das pessoas, e simplificação do fluxo de informações 

(PARRY; TURNER, 2006; NICOLINI, 2007; LINDLÖF; SÖDERBERG, 2011; BRADY; 

TZORTZOPOULOS; ROOKE, 2012; EPPLER; BRESCIANI, 2013; TEIXEIRA; MERINO, 

2014; VIANA et al., 2014; BITITCI; COCCA; ATES 2015; TJELL; BOOSCH-SIJTSEMA, 

2015; TEZEL et al., 2015; BEYNON-DAVIES; LEDERMAN, 2016; EAIDGAH et al., 2016; 

JANSSON; WIKLUND; LIDELÖW, 2016; TEZEL; KOSKELA; TZOTZOPOULOS, 2016; 

STEENKAMP; HAGEDORN-HANSEN; OOSTHUIZEN, 2017; TEZEL; AZIZ, 2017a). 

 No entanto, é importante considerar que nos últimos anos tem-se presenciado o 

crescimento de uma nova forma de utilização de ferramentas e modelos visuais, onde a sua 

aplicação passa a ser realizada além da gestão de operações, com uma visão integrada por meio 

de quadros ou telas, denominados de canvas e foi aprimorado e adaptado à nível de gestão de 
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negócios em um contexto mais recente, por meio do Business Model Generation (BMG), 

proposto por Osterwalder e Pigneur (2011), que sugeriram uma lógica de apresentação e 

construção de um modelo de negócio baseado em uma tela, com elementos essenciais da gestão 

organizacional. 

Desde então, foram propostos alguns quadros, esquemas e telas aplicados a diferentes 

finalidades. Na área de gestão de projetos, foram desenvolvidos alguns modelos de 

planejamento. No Brasil, têm-se como exemplos o Project Model Canvas (FINOCCHIO 

JÚNIOR, 2013), o Project Model Mind Map (MEI, 2015), o Project Model Visual 

(CAMARGO, 2016), e o Life Cycle Canvas (LCC) (VERAS, 2016), que surgem como 

alternativas às práticas tradicionais reconhecidas, e buscam agregar valor, ao afirmarem que 

são fáceis, flexíveis, simples de serem utilizados, além de proporcionar uma visão integrativa 

do projeto e promover um maior engajamento e colaboração das partes interessadas.  

Ao contrário dos demais modelos, o LCC propõe a gestão visual de projetos em um 

fluxo dinâmico de processos em todo o seu ciclo de vida, trazendo alguns elementos estruturais 

de modelos considerados tradicionais, como o PMBOK e o PRINCE2, porém, sem 

desconsiderar a lógica de se utilizar telas em formato dinâmico construídas em um fluxo 

sequencial de atividades, com fatores-chave para representar as áreas de conhecimento, e, ao 

mesmo tempo, sugerindo o uso de ferramentas de apoio ao planejamento que também são 

recomendadas pelo Guia PMBOK.  

Entretanto, considera-se que estes modelos são recentes e que não há comprovação 

científica de que eles podem ajudar na gestão de projetos, com métodos adequados a essa nova 

realidade, principalmente quando se trata do planejamento de projetos, considerada uma etapa 

crítica de gerenciamento.  

Tendo como premissas de que as práticas de planejamento de projetos, embora sejam 

importantes para operacionalizar as ações nas organizações, ainda são consideradas complexas 

em sua conjuntura; que há um crescimento sobre abordagens baseadas em canvas, originadas 

na gestão visual, para lidar melhor com essa complexidade; e que a ainda não existe clareza 

sobre o papel de modelos baseados em canvas para planejar projetos; o presente estudo coloca 

a seguinte questão de pesquisa: Em que medida o modelo Life Cycle Canvas (LCC), por 

meio da gestão visual, facilita o planejamento de projetos? 

Para responder a esta questão de pesquisa, o presente estudo, a partir de um estudo 

quantitativo, procura debater a tese de que o LCC, enquanto modelo visual, facilita o 

planejamento de projetos, sobretudo pela aderência às práticas tradicionais de gerenciamento 

de projetos, como também pelos benefícios promovidos relacionados à gestão visual. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral da presente pesquisa é analisar em que medida o modelo Life Cycle 

Canvas (LCC), por meio da gestão visual, facilita o planejamento de projetos.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Para realizar o objetivo geral, têm-se os seguintes objetivos específicos: 

a) verificar se há aderência do modelo LCC aos processos de planejamento e áreas de 

conhecimento sugeridos pelo Guia PMBOK; 

b) analisar se há diferenças em relação à utilização de ferramentas de apoio sugeridas no Guia 

PMBOK para o planejamento de projetos com a aplicação do modelo LCC; 

c) identificar os benefícios da gestão visual inerentes ao modelo LCC que facilitam o 

planejamento de projetos; 

d) verificar o efeito da experiência profissional na relação entre os benefícios da gestão visual 

promovidos pelo modelo LCC e o planejamento de projetos. 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

Este tópico retrata a importância do presente estudo, contemplando as seguintes 

contribuições: do ponto de vista científico, relacionado à utilização de modelos baseados em 

canvas, sobretudo, o LCC e sobre a reflexão das práticas tradicionais de gestão de projetos; e 

do ponto de vista prático, levantando aspectos inerentes ao dia-a-dia das organizações e suas 

novas práticas de gestão. 

 

1.3.1. Contribuição científica 

 

Uma das preocupações recentes das organizações que adotam a gestão de projetos se 

refere a como essas práticas podem contribuir para a melhoria do seu desempenho. Ao 

considerá-las, é importante evidenciar que ter sucesso em projetos depende de uma série de 
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fatores que precisam estar vinculados ao desempenho organizacional (ROLSTADAS et al., 

2014). 

Contudo, estudos recentes afirmam que problemas de desempenho em gestão de 

projetos, principalmente ligados ao “triângulo de ferro tradicional” (tempo, escopo e custos), 

ainda acontecem pelo aumento da complexidade inserida nesse contexto. Combinado a outros 

aspectos, como riscos e incertezas, a complexidade pode influenciar na geração de custos 

adicionais (FLORICEL; MICHELA; PIRPECA, 2016) ou em problemas no escopo e no 

cronograma (WHITNEY; DANIELS, 2013; YUGUE; MAXIMIANO, 2013; CHAPMAN, 

2016). 

De fato, esses aspectos fazem com que a gestão de projetos atual, enquanto área de 

conhecimento, passe por um processo de reflexão e renovação. A complexidade para gerenciar 

projetos, considerando um enfoque moderno, evidenciou que as práticas atuais de 

gerenciamento de projetos estão vinculadas a modelos mecânicos, lineares, e burocráticos 

(GERALDI; MAYLOR; WILLIAMS, 2011; WHITNEY; DANIELS, 2013; LAFETÁ; 

BARROS; LEAL, 2016), onde não conseguem lidar com aspectos da complexidade 

organizacional, como o controle de mudança, por exemplo (WHYTE; STASIS; LINDKVIST, 

2016), potencializando riscos e falhas (VIDAL; MARLE; BOCQUET, 2011), dificuldades de 

comunicação e de gerenciamento da qualidade (BOMFIN; NUNES; HASTENREITER, 2012), 

e, portanto, não estão aderentes a esse novo contexto.  

Em relação aos métodos de planejamento de projetos, especificamente, a literatura 

justifica que eles se mostram ineficazes e inadequados para lidarem com esta nova realidade, 

por não promoverem a flexibilidade necessária à gestão de projetos (CHATZOGLOU; 

MACAULAY, 1996) e serem excessivamente formais (DVIR; RAZ; SHENHAR, 2003; 

CHAVES et al., 2016). Nesse sentido, investigações adicionais são necessárias com o intuito 

de encontrar soluções para esses problemas complexos (HERAVI; COFFEY; 

TRIGUNARSYAH, 2015).  

Pesquisas anteriores também sugerem estudos futuros que tratem especificamente do 

planejamento de projetos, visto que engloba processos críticos inerentes ao sucesso do projeto 

e, portanto, importante nesse contexto de gerenciamento (IDORO, 2012). O fato de ser a etapa 

que reúne o maior número de processos de gerenciamento, além de ser o primeiro grupo de 

processos em que o gerente de projetos está à frente (ZWIKAEL; GLOBERSON, 2004), cabe 

uma investigação mais profunda e específica sobre ela, com recomendações de estudos para 

diferentes cenários e perspectivas (ZWICKAEL et al., 2014). 
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Estudos também mostram que a padronização de métodos tradicionais, sobretudo 

conduzida pelos escritórios de projetos com o intuito de promover uma cultura orientada a 

projetos, pode tornar a sua gestão menos flexível (HOBBS; AUBRY; THUILLIER, 2008; 

MASSARI, 2014; SALAMAH; ALNAJI, 2014), dificultando o gerenciamento da mudança e 

ajustes de acordo com cada realidade setorial organizacional. Portanto, a literatura afirma que 

esses modelos convencionais de gerenciamento não atendem mais à essa nova realidade sendo 

necessário refletir acerca de modelos alternativos de gestão. 

Outra justificativa teórica se refere à forma como as recentes pesquisas vêm abordando 

os modelos e práticas de gestão de projetos. Os estudos que focaram o Guia PMBOK e outros 

modelos tradicionais investigaram aspectos específicos, seja comparando diferentes modelos 

(TETILA et al., 2011; MATOS; LOPES, 2013; ROVAI, 2013; PINTO; VASCONCELOS; 

LEZANA, 2014; BRIOSO, 2015; PARRA et al., 2016), seja abordando aspectos do próprio 

Guia PMBOK (LIMA et al., 2012; QUADROS; CARVALHO, 2012; FERREIRA et al., 2013), 

não tratando, portanto, de uma visão holística e integrada de como esses modelos se comportam, 

dificultando assim o seu entendimento. 

Contudo, mais estudos afirmam que ainda se faz necessário investigar o uso, bem como 

levantar os benefícios provenientes desses modelos, especialmente o Guia PMBOK, 

considerando que algumas áreas precisam ser melhor exploradas (LANZ; TOMEI, 2013), ou 

porque determinados processos de gerenciamento precisam ser mapeados (TETILA et al., 

2011), já que esse guia pouco contempla uma abordagem de orientação operacional sobre a sua 

utilização (MÜLLER; MARTINSUO, 2015).  

Para lidar com essa nova realidade na gestão de projetos, alguns estudos desenvolvem 

técnicas e modelos mais robustos e teóricos, vinculados a modelos de medição da complexidade 

(VIDAL; MARLE; BOCQUET, 2011; PINTO et al., 2014), e de configuração do projeto 

(RUIZ-MARTIN; POZA, 2015). No entanto, outras pesquisas afirmam que modelos mais 

complexos podem dificultar o entendimento de como devem ser planejados e gerenciados os 

projetos, e sugerem pesquisas que contemplem outros modelos ou métodos de gerenciamento 

(WILLIAMS, 1999; PINTO; VASCONCELOS; LEZANA, 2014), com técnicas e ferramentas 

que ajudem no alcance do sucesso dos projetos (MÜLLER; MARTINSUO, 2015) de forma 

simples (WHITTY; MAYLOR, 2009), e de fácil entendimento (LABUSCHAGNE; BRENT, 

2005; CHEN; CHEN; LIN, 2016). 

Aliado a esse contexto, observa-se o surgimento de modelos e ferramentas visuais que 

possam lidar melhor com essa complexidade. A abordagem Scrum por exemplo, foi 

desenvolvida com esse objetivo, mas costuma estar associada a projetos não estruturados, 
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relacionados ao desenvolvimento de software, onde há uma constante mudança e incerteza nos 

requisitos e o desenvolvimento do escopo passa a acontecer em virtude dessas alterações 

(MASSARI, 2014). 

Uma outra corrente teórica surge com a proposta de ferramentas e modelos visuais 

baseados em quadros ou telas para lidar com a complexidade atual da gestão de projetos. Esses 

modelos têm sua origem no Business Model Canvas (BMC), modelo construído para conceber 

novos negócios em uma estrutura simplificada e de forte apelo visual (OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2011). Em gestão de projetos, há modelos visuais relacionados a lógica do design 

thinking para conceber projetos (MAHMOUD-JOUINI; MIDLER; SILBERZAHN, 2016) e 

outros que vão além da concepção e servem como ferramentas estruturadas para apoiar o 

planejamento e a gestão dos projetos de uma forma geral (VERAS; MEDEIROS, 2016), sendo 

estas conhecidas como canvas. 

 Deste modo, cabe investigar a contribuição dessas estruturas com a utilização de outros 

modelos, como os baseados em canvas, que contribuem para promover uma maior integridade 

e colaboração da equipe e dos envolvidos do projeto, não apenas na realização das atividades, 

como também na sua concepção e acompanhamento (FINOCCHIO JÚNIOR, 2013; VERAS, 

2014; MEI, 2015; CAMARGO, 2016; VERAS, 2016). 

Esse ponto se torna importante, pois na realidade de adoção de práticas tradicionais de 

gestão de projetos, normalmente o gerente de projetos atua como um ente centralizador do 

processo de gestão, cabendo a ele planejar, executar, monitorar e controlar, e encerrar um 

projeto. Com a utilização desses novos modelos e práticas, se faz necessário refletir sobre o real 

papel do gerente de projetos frente a esse novo contexto, já que os estudos mais recentes 

apresentam uma tendência de que essas práticas adotem uma abordagem mais colaborativa 

(ROSA et al., 2016). 

Além disso, os estudos desenvolvidos até então apresentam questões ainda pouco 

conclusivas a respeito desses modelos. Há estudos que focam na utilização de modelos baseados 

em canvas para a concepção do projeto (MAHMOUD-JOUINI; MIDLER; SILBERZAHN, 

2016), para o planejamento do projeto em um caso específico (MEDEIROS et al., 2017), ou 

tratando de benefícios de uma forma geral (GLÓRIA JÚNIOR; GONÇALVES, 2016). Há, 

portanto a ausência de pesquisas que tratem de uma forma mais completa o planejamento de 

projetos dentro dessa perspectiva de uso desses modelos, suas contribuições e a que eles se 

propõem, considerando também as práticas tradicionais de planejamento. 

Cabe aqui considerar também que alguns pesquisadores que se debruçaram a investigar 

sobre a gestão visual e ferramentas visuais sugerem como possibilidade de estudos futuros a 
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investigação do uso de modelos e ferramentas visuais em um contexto de aplicação mais amplo 

(PARRY; TURNER, 2006; BRADY; TZORTOPOULOS; ROOKE, 2012) como é o caso da 

gestão de projetos, e que não se restrinja necessariamente à gestão operacional.  

Outros estudos afirmam que há poucas pesquisas sobre a gestão visual, e que ainda não 

se tem, de forma clara, que benefícios esses modelos podem promover nas organizações 

(BITITCI; COCCA; ATES, 2015; BATEMAN; PHILP; WARRENDER, 2016; TEZEL; 

KOSKELA; TZORTZOPOULOS, 2016), inclusive sugerindo a quantificação desses 

benefícios, ou seja, quais são os seus impactos ou o que eles refletem dentro do contexto 

organizacional (TEZEL et al., 2016; TEZEL; AZIZ, 2017a). 

 Por fim, torna-se oportuno fazer uma apresentação das teses e dissertações que trataram 

sobre o Guia PMBOK, dada a etapa de planejamento e a utilização da gestão visual em gestão 

de projetos no Brasil nos últimos anos, listadas nos Quadros 1, 2 e 3 a partir do ano de 2012, 

permitindo identificar as lacunas teóricas existentes acerca da temática do estudo.  

No Quadro 1 têm-se as teses e dissertações que trataram sobre o Guia PMBOK: 

 

Quadro 1 – Teses e dissertações sobre o Guia PMBOK  
Autor Foco do estudo Curso / Instituição 

Mangelli 

(2013) 

Verificar em que medida as práticas de gerenciamento de projetos, 

constantes no Guia PMBOK, são efetivamente utilizadas pelos 

profissionais de projetos e qual o seu grau de uso nas organizações 

brasileiras 

Mestrado em 

Administração (FGV-

RJ) 

Barbosa 

(2014) 

Verificar a percepção dos empregados envolvidos com a área de 

gerenciamento de projetos acerca da inclusão de práticas do 

método ágil nos modelos formalmente utilizados e baseados no 

Guia PMBOK. 

Mestrado em Engenharia 

de Produção (UFF) 

Oliveira 

(2014b) 

Desenvolver uma metodologia padrão para gerenciamento de 

projetos em Tecnologia da Informação baseada no Guia PMBOK. 

Mestrado em Gestão 

Pública (UFRN) 

Eduardo 

(2015) 

Apresentar como os stakeholders são gerenciados nos projetos de 

eventos editoriais, considerando os processos de gerenciamento 

propostos pelo Guia PMBOK. 

Mestrado em 

Administração 

(UNINOVE) 

Ferreira 

(2015) 

Descrever o fluxo de processos de gerenciamento de projetos 

corporativos de gestão com base no Guia PMBOK. 

Mestrado em Gestão 

Empresarial 

(EBAPE/FGV) 

Rocha (2015) 
Propor diretrizes para facilitar a utilização do Guia PMBOK pelas 

pequenas empresas construtoras. 

Mestrado em Gestão do 

Ambiente Construído 

(UFJF) 

Souza (2015) 

Identificar os benefícios obtidos pela adoção de melhores práticas 

de gerenciamento de projetos baseadas no Guia PMBOK sobre o 

desempenho de projetos de desenvolvimento de software. 

Mestrado em Engenharia 

de Produção (UNIARA) 

Munk (2016) 

Identificar os pontos de concordância e dissonância entre a 

metodologia de gestão de projetos mais utilizada no contexto 

nacional e a sistemática utilizada para projetos de exploração e 

produção de uma empresa da indústria de óleo e gás. 

Mestrado em 

Administração (FGV-

RJ) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Através dos estudos listados, percebe-se que há trabalhos com propostas distintas, 

relacionadas à utilização e análise dessas práticas (MANGELLI, 2013; EDUARDO, 2015; 
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SOUZA, 2015; MUNK, 2016) como também a proposição de modelos e estruturas baseadas 

no Guia PMBOK (FERREIRA, 2015; ROCHA, 2015). Houve também a evidência de técnicas 

inerentes a modelos ágeis que podem ser incorporadas às práticas sugeridas pelo Guia PMBOK 

(BARBOSA, 2014; OLIVEIRA, 2014b). 

No Quadro 2, são apresentadas as teses e dissertações relacionadas ao planejamento de 

projetos: 

 

Quadro 2 – Teses e dissertações sobre planejamento de projetos 
Autor Foco do estudo Curso / Instituição 

Alcântara 

(2012) 

Comparar técnicas de planejamento de projetos, visando a 

obtenção dos melhores desempenhos baseados na otimização do 

tempo e dimensionamento adequado de recursos. 

Mestrado em Engenharia 

de Produção e Sistemas 

(PUC-GO) 

Gonçalves 

(2012) 

Definir um modelo de processo de planejamento de tempo em 

projetos de software alinhado ao PMBOK e ao CMMI. 

Mestrado em Ciência da 

Computação (UFSC) 

Saboya 

(2013) 

Estudar um método apoiado por modelagem e simulação de 

Monte Carlo para propiciar a tomada de decisões estratégicas de 

uma organização. 

Mestrado em Sistemas 

de Gestão (UFF) 

Schmitz 

(2013) 

Desenvolver uma ferramenta para sistematização de apoio à 

equipe de desenvolvimento de produtos. 

Doutorado em 

Engenharia de Produção 

(UFSC) 

Cruz (2014) 
Analisar se os gerentes de projeto conhecem e utilizam práticas 

de planejamento e gestão de tempo. 

Mestrado em 

Administração de 

Empresas (FGV-SP) 

Oliveira 

(2014a) 

Identificar e descrever as práticas que estão sendo adotadas no 

planejamento, na gestão orçamentária e no controle de projetos. 

Mestrado em 

Administração (FECAP) 

Scarcello 

(2014) 

Estudar o planejamento de projetos tradicional adotado pelo 

mercado da construção civil e definir procedimento para a 

integração do planejamento e controle da produção da obra. 

Mestrado em Habitação 

(IPT-SP) 

Follmann 

(2015) 
Propor um modelo para o planejamento de projeto em design. 

Mestrado em Design 

(UFPR) 

Zamunér 

Filho (2015) 

Desenvolver um modelo de representação genérica para os custos 

de plantio e colheita mecânica nas fases de planejamento e 

projeto. 

Doutorado em 

Engenharia de 

Transportes (USP) 

Inthamoussu 

(2015) 

Apresentar uma sistemática para permitir uma maior integração 

das fases de planejamento de produtos com planejamento de 

projetos. 

Mestrado em Engenharia 

Mecânica (UFSC) 

Garbi (2016) 
Técnica da estimativa conjugada para o planejamento de 

cronogramas, orçamentos e quantificação dos riscos dos projetos. 

Doutorado em 

Engenharia Espacial e 

Tecnologia 

Espaciais/Gerenciamento 

de Sistemas (INPE) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Em relação às teses e dissertações sobre o planejamento de projetos, há uma 

predominância de pesquisas direcionadas à proposição de modelos de planejamento. Contudo, 

esses trabalhos, em sua maioria, propõem soluções a aspectos específicos, como tempo, custos 

e riscos (GONÇALVES, 2012; SABOYA, 2013; SCHMITZ, 2013; ZAMUNÉR FIHO, 2015) 

ou realidades específicas (FOLLMANN, 2015). Scarcello (2014) e Inthamoussu (2015), por 

sua vez, analisaram e propuseram modelos que promovessem a integração do planejamento 
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com outras etapas de desenvolvimento do projeto. Esse aspecto se torna importante, na medida 

em que se apresenta uma tendência inerente aos modelos visuais no que se refere à integração 

de processos e sequenciamento das etapas de gerenciamento. 

 Em sequência, são apresentadas as teses e dissertações que trataram sobre modelos 

visuais em gestão de projetos, conforme o Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Teses e dissertações sobre gestão visual em gestão de projetos 
Autor Foco do estudo Curso / Instituição 

Araújo (2012) 
Propor a interface de um painel digital interativo para 

planejamento de tarefas e recursos de projetos 

Doutorado em 

Engenharia de Produção 

(USP) 

Gurgel (2013) 

Desenvolver um framework para auxiliar no gerenciamento de 

projetos de desenvolvimento público, por meio das boas práticas 

de gestão. 

Mestrado em 

Computação (UFPE) 

Teixeira 

(2015) 

Desenvolver, aplicar e avaliar um modelo de gestão visual que 

promova maior visualização ao processo de desenvolvimento de 

projetos. 

Doutorado em 

Engenharia de Produção 

(UFSC) 

Barbosa 

(2016) 

Analisar os elementos intervenientes do uso de métodos visuais e 

visualização da informação no gerenciamento de projetos e 

mensurar suas influências na comunicação, ciclo de vida dos 

projetos e nas demandas dos projetos 

Mestrado em Sistemas 

de Informação e Gestão 

do Conhecimento 

(FUMEC) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Sobre esse tema, foram encontrados poucos trabalhos.  Nesses estudos, se tem propostas 

de modelos de gestão de projetos (GURGEL, 2013; TEIXEIRA, 2015; BARBOSA, 2016), 

sendo que um deles trata especificamente o planejamento de projetos (ARAÚJO, 2012). 

Contudo, são propostas que tratam as técnicas e ferramentas em uma estrutura diferente, 

rompendo com as práticas tradicionais já reconhecidas nesse campo de atuação. Neste sentido, 

há, portanto, uma lacuna a ser explorada, no sentido de investigar modelos visuais que sugerem 

o planejamento de projetos em uma estrutura mais simplificada, porém, aderente às técnicas 

sugeridas pelas práticas tradicionais. 

 

1.3.2. Contribuição prática 

 

Do ponto de vista prático, ressalta-se que alguns levantamentos foram realizados por 

instituições e sites informativos sobre o tema. Esses dados apresentam uma situação 

preocupante em relação ao uso de metodologias formais de gestão de projetos no Brasil. De 

acordo com os dados obtidos pelo PMI-RJ1 junto às organizações brasileiras, observa-se que o 

número de organizações que não possuem ou utilizam qualquer metodologia formal de gestão 

                                                 

1 Os dados obtidos junto ao PMI-RJ só foram divulgados até o ano de 2013, através do site pmsurvey.org. 
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de projetos, nos últimos quatro anos de avaliação, vem aumentando gradativamente. Além 

disso, há um percentual considerável dessas instituições que não utilizam ou são utilizadas em 

poucos casos nos diversos setores organizacionais. Esses dados são apresentados na Tabela 1 

em seguida: 

 

Tabela 1 – Adoção e utilização de metodologias de gestão de projetos nas organizações 

brasileiras 
Critérios 2010 2011 2012 2013 

Não adotam metodologias formais de 

gestão de projetos 
13% 14% 17% 19% 

A metodologia é utilizada em poucos 

casos ou não é utilizada de fato 
19% 21% 23% 25% 

Fonte: Adaptado de PMI-RJ (2011; 2012; 2013). 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) por meio da Secretaria de Fiscalização de 

Tecnologia da Informação2 (SEFTI), enquanto órgão federativo de fiscalização estabelece uma 

avaliação bienal acerca do nível de governança dos processos de TI, realizada nos diversos 

órgãos da Administração Pública Brasileira, onde são avaliados diversos critérios relativos às 

práticas de governança e de gestão de TI. Entre estes critérios, alguns são destinados a avaliar 

as práticas de gerenciamento de projetos de TI destas instituições, como a utilização de 

metodologias de gestão de projetos. De acordo a última avaliação divulgada, realizada no ano 

de 2014, foram obtidos dados de 373 instituições, dentre os quais, 36% adotam a gestão de 

projetos de maneira formalizada. Esses dados levam a entender que essas instituições ainda 

praticam pouco a gestão de projetos. 

Outros indicadores avaliados pelo site Maturity Research3, em uma pesquisa 

coordenada por Prado e Andrade (2015) à nível Brasil junto a organizações públicas e privadas 

referente ao ano de 2014 ainda apontam para a dificuldade de aderência às metodologias de 

gerenciamento de projetos, onde elas apresentam um nível de aderência de 42%, ante 38% em 

2012. Apesar da evolução, considera-se que um percentual acima de 70% de aderência seria o 

ideal, segundo os idealizadores da pesquisa. 

Além disso, o mesmo levantamento apresenta uma informação preocupante: a maioria 

dessas organizações se encontra com um baixo nível de maturidade em relação à gestão de 

projetos. Em uma escala que varia de 1 a 5, 51,3% se encontram no nível 2, ou seja, existem 

                                                 

2 Os dados obtidos junto à SEFTI só foram divulgados até o ano de 2014. A última avaliação realizada por esse 

órgão aconteceu no ano de 2016, sendo que a base de dados ainda não foi divulgada. 
3 A partir do ano de 2006 foram realizadas avaliações bienais, sendo que a última avaliação divulgada se refere ao 

ano de 2014. 
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processos de gestão de projetos, porém há uma ausência de padronização, corroborando com 

as pesquisas realizadas pelo PMI-RJ (2010; 2011; 2012; 2013).  

Dados do PM Survey relativos ao ano de 2014 mostram que um terço das organizações 

raramente concedem tempo e recursos adequados para um planejamento efetivo, mesmo que 

este seja uma etapa crucial para o sucesso da gestão de um projeto. 

Então, diante de tal constatação, será que as organizações de fato estão assimilando essas 

práticas tradicionais? As técnicas, modelos e padrões sugeridos por eles são inadequados ou 

difíceis de serem incorporados por essas organizações? Há alternativas disponíveis, frente às 

práticas tradicionais para planejar e gerenciar projetos? Modelos e ferramentas visuais baseados 

em canvas podem ser importantes dentro desse novo contexto?  

Considerando que esses dados trazem evidências de que as práticas tradicionais podem 

aumentar o risco nessas organizações de enfrentarem problemas com relação à gestão de seus 

projetos, tratar o planejamento de projetos com ferramentas e modelos mais simples pode ser 

uma alternativa para promover e servir como base para a gestão de projetos em geral nessas 

instituições. 

De qualquer forma, se faz necessário entender que quando se tem mecanismos formais 

de acompanhamento, controle e alinhamento das práticas de gestão de projetos há uma 

tendência de melhoria do nível de sucesso dos projetos (MÜLLER; MARTINSUO, 2015). 

Investigar a contribuição do modelo LCC para o planejamento de projetos pode apontar para a 

necessidade de estruturas mais simples de planejamento nessas organizações, como uma das 

alternativas iniciais para evitar problemas durante a execução de projetos, principalmente 

dentro de um contexto atual, onde a gestão de projetos constitui-se em uma área essencial para 

promover a mudança organizacional e inovação.  

Assim, de acordo com este contexto, a presente pesquisa, então, se torna oportuna no 

aspecto prático, ao permitir o entendimento da utilização de um modelo alternativo para 

planejar projetos e sua contribuição para que gerentes de projetos e outros profissionais da área 

possam utilizar como referência esta pesquisa, e definir novas estruturas de planejamento de 

projetos. Além disso, considera-se importante ter um respaldo científico sobre modelos 

baseados em canvas, sobretudo o modelo LCC, como forma de sugerir aprimoramentos futuros 

e melhorias em relação ao seu uso. 

Por fim, considera-se que esta pesquisa pretende também propor um modelo de 

avaliação dessas novas práticas e estruturas de planejamento de projetos, respaldadas pelas 

práticas sugeridas e reconhecidas como o Guia PMBOK, assim como os aspectos inerentes à 
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gestão visual. Isso ajudará profissionais e organizações de um modo geral a utilizarem modelos 

visuais de acordo com a sua necessidade em termos de planejamento. 
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2. GESTÃO DE PROJETOS 

 

 Neste capítulo tem-se o desenvolvimento do estado da arte da pesquisa, onde se procura 

esclarecer os conceitos relativos aos seguintes temas: Gestão de projetos, levantando as 

origens e o processo evolutivo dessa área de conhecimento; Guia PMBOK, com a sua evolução 

e os conceitos relativos ao ciclo de vida, grupos de processos de gerenciamento, áreas de 

conhecimento, e a sua relação com outros modelos; e Críticas às práticas tradicionais de 

gestão de projetos, levantando as dificuldades em relação ao uso de práticas tradicionais. 

 

2.1. EVOLUÇÃO E CONCEITOS 

 

Abordar a gestão (ou gerenciamento) de projetos não significa tratar de algo recente. Há 

autores que afirmam que as suas práticas existem desde a Antiguidade (LAFETÁ; BARROS; 

LEAL, 2016), ou no início do século XX, com a aplicação de ferramentas de planejamento 

(CODAS, 1987). No entanto, uma das correntes mais aceitas é de que foram concebidas de uma 

forma mais consolidada entre as décadas de 1950 e 1960, envolvendo projetos de grande porte.  

O projeto Polaris, ligado à área militar, e o programa espacial Apollo da NASA foram 

considerados pioneiros por utilizarem métodos e técnicas robustas de gestão (MEREDITH; 

MANTEL JR., 2000), pois exigiam uma maior estrutura de planejamento, organização e 

controle de atividades envolvidas. Ao mesmo, tempo, a gestão de projetos passou a ser 

formalizada e lecionada nas universidades, acompanhando a evolução dos sistemas e ambientes 

que envolve essa área (PRADO, 2011; LAFETÁ; BARROS; LEAL, 2016). 

 Nessa época havia um grande foco para questões que envolviam o planejamento de 

escopo, tempo, custos e qualidade, com o surgimento de técnicas utilizadas até hoje, como o 

Critical Path Method (CPM), e o Program Evaluation and Review Technique (PERT). Nesse 

sentido, Codas (1987, p. 33) explica que foi nesse período que surgiu a primeira definição de 

projeto, sendo considerado como um “sistema interligado de atividades com objetivo, prazo e 

custo predeterminados”.   

 Até o início dos anos 1980, havia um conjunto de esforços relacionados ao 

aprimoramento das técnicas de planejamento de projetos, como, por exemplo, a definição de 

escopo, responsabilidades, objetivos, acordos, cronogramas e relatórios de custos (REDWAY, 

1985), sendo este período considerado o período da gestão tradicional de projetos. Padalkar e 

Gopinath (2016) afirmam que os temas discutidos na literatura de gestão de projetos ficavam 
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restritos a elementos conceituais e analíticos, preocupados em formar um corpo de 

conhecimentos e boas práticas.  

 Carvalho e Rabechini Júnior (2015) também vão ao encontro desse argumento, e 

consideram que a gestão de projetos se encontrava em uma etapa embrionária de 

desenvolvimento, onde não se tinha uma identidade formada, sendo utilizadas práticas de 

maneira isolada e sem consolidação. 

Só a partir da segunda metade da década de 1980 a práticas de gestão de projetos se 

consolidaram. Nesse sentido, Carvalho e Rabechini Júnior (2015) classificam este período 

como “a primeira onda”, no qual os métodos e técnicas evoluíram de uma forma rápida, 

voltados para a resolução de questões inerentes ao próprio projeto.  É nesse período também 

que surgem os manuais de boas práticas para a gestão de projetos, como o Guia PMBOK, sendo 

este um dos mais reconhecidos na literatura. 

Nos anos 1990, houve um crescimento considerável em relação ao uso das técnicas de 

gerenciamento de projetos de forma disseminada em vários setores organizacionais. Nesse 

momento, a adoção dessas técnicas ocorreu mais por uma necessidade do que por uma escolha 

das organizações (KERZNER, 2001). As mudanças no cenário global e o aumento da 

competição levaram as organizações a reverem suas estruturas e a serem mais efetivas. Nesse 

contexto, a tecnologia da informação (TI) ajudou a modificar as estruturas organizacionais, 

trazendo consigo projetos de implantação de sistemas empresariais. 

A partir do início dos anos 2000 que se tem, segundo estes autores (CARVALHO; 

RABECHINI JÚNIOR, 2007), o início da segunda onda, em que há uma mudança de “foco no 

projeto” para o “foco organizacional”, onde diversas questões passaram a ser pensadas e 

incorporadas às boas práticas. Uma delas é a necessidade de se ter uma visão integrada do 

projeto, em face às mudanças ambientais inerentes nesse contexto. Ao mesmo tempo, se passou 

a estudar a maturidade organizacional, que reflete quanto preparada está a organização em 

relação ao uso e aplicação das práticas de gerenciamento, trazendo elementos que vão além das 

questões puramente técnicas ao projeto. Esses dois momentos de desenvolvimento da área de 

gestão de projetos são explicitados na Figura 1 a seguir. 

 

Figura 1 - As duas ondas de gerenciamento de projetos 
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Fonte: Adaptado de Carvalho e Rabechini Júnior (2007). 

 

 Em meio a esse processo evolutivo, pode-se dizer que a área de gestão de projetos 

evoluiu consideravelmente, obtendo uma maior amplitude do ponto de vista de aplicação e 

relevância organizacional. Pesquisas recentes apontam para o crescimento da gestão de projetos 

à nível corporativo, considerando questões estratégicas ligadas à gestão de portfólio 

(JERBRANT; GUSTAVSSON, 2013; MARTINSUO, 2013), ao controle e governança de 

projetos (BERNARDO, 2014; MOSAVI, 2014; BEKKER, 2015; MÜLLER; MARTINSUO, 

2015), a construção de escritórios de projetos corporativos (SANTOS; OLIVEIRA; 

SILVEIRA, 2013; KUTSCH et al., 2015; TSATURYAN; MULLER, 2015; DARLING; 

WHITTY, 2016) e ao desempenho estratégico (YOUNG; GRANT, 2015). Isso de fato se 

resume a uma maior preocupação em relação a essas práticas, e, portanto, aumentam os desafios 

para os gerentes de projetos.  

Nessa perspectiva, Aubry et al. (2012) desenvolveram um estudo que investiga essa 

“pulverização” de tarefas e mecanismos de coordenação de projetos nas organizações. Para os 

autores, esse fenômeno pode colaborar para uma visão amplificada da gestão de projetos, 

considerando suas funções. No estudo de caso investigado, os resultados apontaram que a 

organização estudada ainda trata a gestão de projetos como uma área de apoio exercendo uma 

função mais operacional e menos global organizacional, embora se reconheça a sua importância 

e que os seus limites não estejam totalmente estabelecidos, o que mostra uma certa 

“indefinição” nesse novo cenário sobre o seu verdadeiro papel, algo que, na análise dos autores, 

tende a ser modificado. 

Assim, com a difusão das práticas de gestão de projetos em diversos setores e 

organizações, há também um aumento em relação ao número de profissionais que possuem 
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algum tipo de certificação na área. Sotille (2017) fez um levantamento e uma compilação de 

dados apresentados anualmente pelo Project Management Institute (PMI), associação destinada 

aos profissionais de gerenciamento de projetos, onde mostra uma evolução considerável sobre 

o número de membros certificados em diferentes categorias, como também no restante do 

mundo. A Figura 2 apresenta esta evolução acerca do número de membros e profissionais com 

certificação Project Management Professional (PMP): 

 

Figura 2 – Evolução de membros e certificações PMP 

 

Fonte: Adaptado de Sotille (2017). 

 

 A partir da Figura 2, é possível observar uma evolução considerável associada à 

quantidade de profissionais que obtém a certificação PMP, destinada a gerentes de projetos e 

promovida pelo PMI. Os dados da pesquisa também refletem um crescimento das certificações 

PMP no mundo, onde o número de certificações saltou de 273.547 em 2008 para 745.981 no 

ano de 2016. O número de profissionais de nível técnico que obtiveram o Certified Associate 

in Project Management (CAPM), também aumentou consideravelmente, saindo de 3.988 em 

2008 para 32.868 em 2016 no mundo e no Brasil de 78 em 2008 para 708 em 2016. 

 Em se tratando da estrutura conceitual acerca de projetos e de gestão de projetos, a 

literatura atual apresenta algumas diferenças. Em primeiro lugar, é necessário definir o que é 

um projeto e o que significa a gestão de projetos. Em termos gerais, um projeto envolve um 

esforço temporário desenvolvido para criar um produto, serviço ou resultado único (PMI, 

2013), ou seja, envolve temporalidade e singularidade (CARVALHO; RABECHINI JÚNIOR, 

2015).  
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 A partir dos anos 2000, percebe-se que há uma maior preocupação em definir um projeto 

com um escopo que atenda às necessidades do cliente (VERAS, 2016) e as demais partes 

interessadas, sendo considerado um dos principais critérios para avaliar que ele seja bem-

sucedido (HELDMAN, 2006).  

 A concepção de gerenciar ou de gerir projetos foi fomentada a partir da década de 1980, 

em consonância à criação do PMI e de esforços orientados à definição das boas práticas de 

gestão de projetos (AUBRY et al., 2012). Desde então, se considera que a gestão de projetos 

envolve processos relacionados a várias questões e áreas de conhecimento, que vão desde o 

planejamento até a sua ação, e mensurando o seu progresso e desempenho ao longo do tempo 

(HELDMAN, 2015), ou seja, é a aplicação de métodos, ferramentas e técnicas às atividades do 

projeto, visando atender os seus requisitos (XAVIER; XAVIER, 2011; PMI, 2013; VERAS, 

2016). A gestão de projetos é vista como um processo de controlar a realização dos objetivos 

do projeto (MUNNS; BJEIRMI, 1996). 

 Vale lembrar que a evolução conceitual da área de gestão de projetos se deu pelo 

acréscimo de áreas de conhecimento atribuídas, bem como de processos inerentes a cada grupo 

de gerenciamento, saindo de uma visão mais restrita e tradicional. Essa evolução também se 

torna presente nas mudanças e melhorias relacionadas ao uso de boas práticas de gestão, tais 

como o Guia PMBOK e o PRINCE2, discutidos nos tópicos adiante. 

 

2.2. GUIA PMBOK: ASPECTOS CENTRAIS 

 

2.2.1. Surgimento e evolução do Guia PMBOK 

 

O Guia PMBOK®4 é um guia global de boas práticas para a gestão de projetos. 

Desenvolvido pelo PMI, foi concebido em meio às tentativas de padronizar e oferecer um 

conjunto de conhecimentos para gerenciar projetos (MATOS; LOPES, 2013), que tiveram seu 

início nos anos 1980, com publicações preliminares a partir de 1987. 

 Contudo, sua primeira edição só foi publicada em 1996, quando o PMI pela primeira 

vez publicou um documento oficial reunindo essas boas práticas. Na primeira edição, lançada 

em 1996, foram definidas oito áreas de gerenciamento, já contemplando questões não 

puramente técnicas, como o gerenciamento de recursos humanos e o gerenciamento de 

comunicações. 

                                                 

4 PMBOK é uma marca registrada do Project Management Institute (PMI). 
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Desde então, essas áreas foram ampliadas e modificadas em versões posteriores, 

acompanhando a própria evolução da gestão de projetos à nível global. A Figura 3 apresenta a 

evolução do Guia PMBOK, respectivamente às áreas de conhecimento e suas principais 

mudanças: 

 

Figura 3 – Evolução do Guia PMBOK  

 

 

Fonte: Adaptado de Veras (2016). 

 

Atualmente, o PMI lançou uma nova versão do Guia PMBOK5, no segundo semestre de 

2017, onde foram disponibilizadas algumas mudanças, como a exemplo dos nomes das áreas 

de gerenciamento de tempo e gerenciamento de recursos humanos pelas áreas de gerenciamento 

de cronograma e gerenciamento de recursos, respectivamente, além da alteração de alguns 

processos de gerenciamento. De uma forma geral, pode-se considerar que a evolução do guia 

acompanha a própria evolução da área de gestão de projetos, considerando o aprimoramento de 

técnicas e padrões utilizados. 

Ao todo, o Guia PMBOK 5ª edição define quarenta e sete processos que devem ser 

gerenciados ao longo do ciclo de vida do projeto, distribuídos em cinco grandes grupos de 

processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento. A 

lógica de construção dos grupos de processos de gerenciamento segue a ideia do ciclo PDCA, 

                                                 

5 A presente pesquisa se baseou na estrutura do Guia PMBOK 5ª edição, por ter sido iniciada antes da publicação 

da última edição. 
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que é um ciclo de gerenciamento conhecido e difundido para as práticas adotadas na 

administração em geral (VERAS, 2016), explicado a seguir. 

 

2.2.2. Grupos de processos de gerenciamento e o ciclo de vida do projeto 

 

Os grupos de processos constituem uma coleção de processos que devem ser 

gerenciados ao longo do ciclo de vida de um projeto. Ao todo, são quarenta e sete processos de 

gerenciamento sugeridos pelo Guia PMBOK 5ª edição6, conforme se define na Figura 4. A ideia 

é que se tenha uma forma lógica de categorizar e implementar as grandes áreas de conhecimento 

sugeridas (DINSMORE; CABANIS-BREWIN, 2009). 

 

Figura 4 – Áreas de conhecimento e processos de gerenciamento  

 
Fonte: Adaptado de PMI (2013). 

 

 Assim, o ciclo de vida da gestão (ou gerenciamento) de um projeto, de acordo com o 

Guia PMBOK, se divide nos seguintes grupos de processos de gerenciamento: 

• Iniciação: corresponde ao primeiro grupo de gerenciamento, caracterizado pela 

estruturação de uma determinada necessidade que foi identificada (VARGAS, 2009), 

                                                 

6 De acordo com o Guia PMBOK desenvolvido pelo PMI (2013), os grandes marcos ou entregas compõem, 

basicamente, o ciclo de vida do projeto. Contudo, este ciclo pode ser realizado em uma só fase, quando os grupos 

de processos de gerenciamento são realizados uma única vez durante todo o projeto, ou em fases, quando, para 

cada marco ou entrega, há a repetição de todos os grupos de processos de gerenciamento. Esses grupos de 

processos constituem o ciclo de gerenciamento do projeto. 
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definindo um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente (PMI, 2013), ou 

seja, define-se aqui a concepção do projeto. 

• Planejamento: consiste em um conjunto de processos inerentes ao desenvolvimento de 

um plano de gerenciamento e os documentos que devem ser usados para executá-lo, 

detalhando o que deve ser realizado (VARGAS, 2009; PMI, 2013). Muitos autores 

consideram que esta é uma das etapas mais importante desempenhadas para obter o 

sucesso de um projeto (HELDMAN, 2015; GOMES, 2013; NETO; PATAH, 2013), e 

dependente da etapa de iniciação, visto que as atividades devem ser planejadas em 

função daquilo que foi estabelecido como ideia central do projeto na iniciação (VERAS, 

2014). 

• Execução: envolve um conjunto de processos destinados à implementação do trabalho 

e atividades definidas nesse plano, ao qual se define esta etapa. Ela é importante para 

integrar pessoas e outros recursos necessários para executar o plano de gerenciamento 

de projetos (VERAS, 2016). 

• Monitoramento e controle: consiste em processos destinados a acompanhar e organizar 

o progresso e o desempenho do projeto, identificando as possíveis mudanças e fazendo 

correções (PMI, 2013). O monitoramento por si só se caracteriza pela obtenção e análise 

dos dados, dando subsídios para a análise do desempenho geral do projeto 

(DINSMORE; CABANIS-BREWIN, 2009). 

• Encerramento: se refere ao último grupo de processos de gerenciamento de acordo com 

o Guia PMBOK, e procura formalizar a aceitação do produto ou serviço final do projeto 

ou de uma fase do projeto (VERAS, 2016). Nesse grupo, há apenas dois processos a 

serem realizados: o processo de encerramento do projeto ou fase e o encerramento de 

aquisições. Para isso, se faz necessário, nesse grupo, conferir se os demais grupos de 

processos estão concluídos para finalizar a fase ou projeto de forma adequada (PMI, 

2013). 

 É importante salientar que o Guia PMBOK também considera que os grupos de 

processos de gerenciamento não se referem, necessariamente, às fases de um projeto. Estas 

estão associadas à conclusão de entregas previstas no projeto e constituem, em conjunto, o ciclo 

de vida do projeto. Neste sentido, o PMBOK não define de forma rígida um ciclo de vida de 

entregas prederminadas para a gestão de projetos, mas explica que grupos de processos de 

gerenciamento devem ser realizados ao longo desse ciclo (GOMES, 2013). 
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 Deste modo, os grupos de processos de gerenciamento podem acontecer em uma só fase, 

quando o projeto possui apenas uma, ou em várias fases, ao longo do ciclo de vida. Há também 

de se considerar que as fases podem acontecer de maneira sequencial, ou seja, com a fase 

subsequente começando a partir do término de uma fase anterior, ou sobrepostas, sendo 

realizadas simultaneamente, conforme a Figura 5. 

 

Figura 5 – Diferença entre fases sequenciadas e fases sobrepostas 

 

Fonte: Adaptado de PMI (2013). 

 

 É importante salientar também que diversos autores consideram que os grupos de 

processos podem se referir a um tipo de ciclo de vida do projeto, no entanto, este se refere a um 

ciclo de gerenciamento ou da gestão de um projeto (VARGAS, 2009; SELLA; GRZYBOVSKI, 

2011; VERAS, 2016). Deste modo, para efeitos de simplificação, o termo “ciclo de vida” 

tratado nesta pesquisa estará associado ao ciclo de vida da gestão do projeto, considerando os 

grupos de processos de gerenciamento. 

 Os artigos iniciais que trataram especificamente sobre o ciclo de vida do projeto 

refletiram modelos teóricos direcionados para situações específicas, como os estudos de 

Labuschagne e Brent (2005) e Stewart (2008). Entretanto, dois outros estudos mais recentes 

que trataram de forma empírica o assunto investigaram propriamente o ciclo de vida de um 

projeto. Ende e Marrewijk (2014) procuraram estudar sobre as práticas e o significado de 

“rituais de transição” em projetos públicos, isto é, eventos que simbolizam marcos de mudança 

entre as fases do ciclo de vida, entregas ou finalização de um projeto, onde foi constatado que 
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esses eventos são importantes para integrar os atores envolvidos, seja em reunião de kick-off, 

ou comemorando um marco realizado. Quanto mais externamente ao projeto for dirigido o 

evento, maior envolvimento da comunidade externa, e maior será o compromisso coletivo com 

o projeto por parte de agentes mais importantes, como políticos e pessoas de influência. 

Já o estudo de Artto, Ahola e Vartiainen (2016) identificaram os mecanismos de 

integração e criação de valor entre as partes interessadas envolvidas em um projeto de um 

shopping center. Nesse estudo, os autores ampliam a ideia de ciclo de vida de um projeto, e 

observam o “ciclo de vida de um sistema”, considerando que a criação de valor por meio das 

interações entre os agentes envolvidos pode ser gerada tempos depois dos processos de gestão 

de projetos. O ciclo de vida do sistema, para o estudo, considera duas grandes fases: a fase do 

projeto e a fase de operação do produto do projeto (pós-projeto), que, neste caso, é um shopping 

center, e é nesta última fase onde o estudo se concentra.  

Dois outros artigos procuraram levantar aspectos comportamentais relevantes durante o 

ciclo de vida de um projeto. O primeiro se concentrou em observar o papel da liderança durante 

o ciclo de vida de um projeto de TI, envolvendo líderes de uma empresa fornecedora de 

tecnologia e líderes de uma instituição pública cliente (NG; WALKER, 2008).  

O segundo estudo focou especificamente no comportamento do patrocinador ao longo 

do projeto (KLOPPENBORG; TESCH: MANOLIS, 2014), identificando diferentes 

comportamentos e preocupações em cada fase analisada. Na iniciação, por exemplo, há um foco 

do patrocinador sobre a expectativa do que deve ser priorizado no projeto e como ele pode ser 

mensurado em termos de desempenho. Na etapa de planejamento, por sua vez, há uma 

preocupação sobre a garantia de que o planejamento realmente seja executado, além da 

necessidade de se ter uma boa relação com as partes interessadas. Nessa fase, eles oferecem 

liderança e apoio para que o gerente e sua equipe possam definir os objetivos dos projetos 

alinhados aos objetivos organizacionais.  

 Diante de tal contextualização, pode-se afirmar que os resultados sugerem que as 

pesquisas sobre os grupos de gerenciamento avançaram, principalmente em relação aos grupos 

de planejamento e de monitoramento e controle. Além disso, a literatura mostra que ainda não 

há uma clareza sobre a distinção de grupos de gerenciamento em relação ao ciclo de vida, e que 

precisam ser desenvolvidas a respeito.  

Os trabalhos que trataram propriamente do ciclo de vida observaram questões distintas 

e ainda pouco elucidativas em relação a este aspecto. De alguma forma, há uma tendência em 

estudar tanto os grupos de processos como o ciclo de vida de uma forma mais abrangente e 
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integrada, no qual se tenha uma visão mais geral de como estas questões podem se relacionar e 

qual o seu impacto para a gestão de projetos de um modo geral. 

 

2.2.3. Áreas de conhecimento do Guia PMBOK 

 

 Os processos de gerenciamento relacionados ao ciclo de vida, além de serem 

organizados por grupos de processos, estão associados às áreas de conhecimento, também 

conhecidas como áreas de gerenciamento, que foram inseridas gradativamente de acordo com 

as versões do Guia PMBOK. Cada processo tem um detalhamento específico e uma abrangência 

própria, porém está integrado, a todo momento, com os demais processos das demais áreas 

(VARGAS, 2009). A quinta edição apresenta dez grandes áreas de conhecimento, descritas a 

seguir pelo PMI (2013): 

• Gerenciamento da integração: inclui processos destinados a integrar os processos das 

demais áreas de acordo com cada grupo de processos de gerenciamento; 

• Gerenciamento do escopo: trata de processos relevantes para assegurar que o projeto 

envolve o trabalho necessário para terminar o projeto; 

• Gerenciamento do tempo: envolve processos necessários para gerenciar o término 

pontual do projeto; 

• Gerenciamento dos custos: inclui processos que garantam que o projeto possa ser 

concluído dentro do orçamento aprovado;  

• Gerenciamento da qualidade: trata de processos que determinam as políticas de 

qualidade, os objetivos e as responsabilidades, de modo que o projeto possa satisfazer 

as necessidades para as quais foi empreendido; 

• Gerenciamento dos recursos humanos: consiste em processos que organizam, 

gerenciam e guiam a equipe do projeto; 

• Gerenciamento das comunicações: inclui processos importantes para assegurar que as 

comunicações do projeto sejam tratadas de forma oportuna e apropriada; 

• Gerenciamento dos riscos: envolve processos de planejamento, identificação, análise, 

planejamento de respostas e controle dos riscos do projeto; 

• Gerenciamento das aquisições: consiste em processos necessários para adquirir 

produtos, serviços e resultados externos à equipe do projeto; 
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• Gerenciamento das partes interessadas: inclui processos destinados a identificar, 

analisar as expectativas e desenvolver estratégias de engajamento das partes 

interessadas nas decisões e na execução o projeto. 

Normalmente os estudos que são focados em analisar o Guia PMBOK são direcionados 

para uma determinada área, não considerando o modelo como um todo. Como exemplo, tem-

se trabalhos que tratam de práticas de gestão de riscos (FERREIRA et al., 2013), gestão de 

custos (LIMA et al., 2012), e gestão da comunicação (QUADRO; CARVALHO, 2012). Esses 

estudos mostram que as práticas sugeridas pelo Guia PMBOK podem ser utilizadas nas 

organizações de um modo geral. Por exemplo, no estudo de Lima et al. (2012), que procurou 

analisar o processo de estimativas de custos em um projeto público, verificou-se que a técnica 

de estimativas de custos sugerida pelo Guia PMBOK contribuiu para uma aproximação real dos 

custos dos pacotes de trabalho. 

No entanto, algumas adaptações devem ser levadas em consideração, quando são 

utilizadas em realidades específicas, como no setor público, em que questões regulatórias 

podem exercer uma influência importante no decorrer dos projetos. O estudo de Quadros e 

Carvalho (2012) sugere que para determinar quais informações devem ser repassadas às partes 

interessadas e definir os meios de comunicação, é importante analisar com profundidade que 

aspectos legais norteiam o projeto, pois alguns meios podem ser obrigatórios, como a 

publicação em Diário Oficial, por exemplo. 

Além disso, vale lembrar que muitas pesquisas são realizadas considerando uma área de 

conhecimento especifica, mas não restrita ao uso das práticas sugeridas pelo Guia PMBOK, 

visto que em outros modelos de boas práticas há áreas semelhantes ou mesmo denominadas 

com a mesma finalidade. Com o desenvolvimento e aplicação de várias técnicas e práticas 

associadas aos modelos convencionais, tem-se o planejamento como uma das etapas de 

gerenciamento com maior abrangência e funções, discutido no tópico a seguir. 

 

2.3. PLANEJAMENTO DE PROJETOS 

 

O planejamento procura definir os objetivos e planejar ações importantes para esses 

objetivos e o escopo do projeto (VERAS, 2016). Embora o planejamento não garanta o seu 

sucesso, a sua ausência ou má construção pode provocar o seu fracasso (DVIR; RAZ; 

SHENHAR, 2003; ZWIKAEL; GLOBERSON, 2004). Considerada uma das etapas mais 

importantes da gestão de projetos (IDORO, 2012), ela prepara uma estrutura de gerenciamento 
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para as etapas de execução e controle do projeto (ZWIKAEL, 2009b), e é de responsabilidade 

do gerente de projetos (PMI, 2013). 

 O planejamento é um dos grupos de processos sugeridos no Guia PMBOK que vêm 

recebendo uma maior atenção acadêmica de estudos, por contemplar uma boa parte dos 

processos relativos ao gerenciamento de um projeto. Em alguns casos, considera-se que a 

construção do planejamento deve envolver um processo iterativo, porque há um número de 

variáveis que interagem e as premissas traçadas inicialmente podem estar incorretas, sendo 

necessário atualizá-las (CHATZOGLOU; MACAULAY, 1996). O fato de o planejamento ser 

o primeiro grupo de processos a ser realizado diretamente pelo gerente de projetos, pode-se 

realizar mudanças no sentido de ajustar a linha de base para fins de um melhor controle 

(ZWIKAEL; GLOBERSON, 2004). 

Enquanto que os primeiros estudos tratavam da importância do planejamento em relação 

a critérios técnicos e tradicionais, como a definição do escopo, objetivos, cronogramas e 

relatórios de custos (REDWAY, 1985), se estendendo pouco depois para o planejamento de 

riscos (DEY; TABUCANON; OGUNLANA, 1994) e para o envolvimento dos membros 

vinculados às equipes de projetos (SHAPIRA; LAUFER; SHENHAR, 1994), hoje se tem uma 

dimensão mais ampliada sobre a importância de se fazer um bom planejamento de projetos.  

Esses estudos recentes confirmam a importância do planejamento nas demais etapas de 

gerenciamento, considerando o envolvimento das pessoas e grupos-chave (RAHMAT; ALI, 

2010; KLOPPENBORG; TESCH; MANOLIS, 2011; HERAVI, COFFEY; 

TRIGUNARSYAH, 2015), a sua forma de estruturação e configuração (IDORO, 2012; RUIZ-

MARTIN; POZA, 2015; CHEN; CHEN; LIN, 2016), áreas de conhecimento e processos 

críticos (ZWIKAEL; GLOBERSON, 2004; ZWIKAEL, 2009a; ZWIKAEL, 2009b) e o seu 

papel no sucesso de um projeto (DVIR; RAZ; SHENHAR, 2003; ZWIKAEL, 2009b; NETO; 

PATAH, 2013; TASEVKA; DAMIJ; DAMIJ, 2014; ZWIKAEL et al., 2014). 

Sobre o envolvimento das partes interessadas ou pessoas chave, também conhecidas 

como stakeholders na etapa de planejamento, embora seja considerado um aspecto importante, 

os resultados da pesquisa de Rahmat e Ali (2010) explicitam a falta de participação desses 

agentes porque nos casos estudados a etapa de planejamento é encarada ainda como uma tarefa 

especializada, formada por especialistas na área de gestão de projetos, o que compromete os 

resultados em termos de desempenho.  

Em outra pesquisa, Kloppenborg, Tesch e Manolis (2011) descobriram que uma das 

questões mais importantes da fase de planejamento é a compreensão por parte dos stakeholders 

de todas as informações relevantes do projeto nessa fase, que pode facilitar o gerente de projetos 
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a firmar acordos e estabelecer uma melhor relação com eles. Embora isto seja relevante, é 

perceptível que nem todas as partes interessadas são diretamente envolvidas nessa etapa.  

Heravi, Coffey e Trigunarsyah (2015) confirmaram essa questão quando interrogaram 

setenta e sete profissionais envolvidos em projetos de construção na Austrália. Nesse estudo foi 

constatado que boa parte dos contratantes não são envolvidos durante o planejamento dos 

projetos, resultando na falta de informação e conhecimento sobre o projeto, e levando a uma 

falta de engajamento e interação com essas partes interessadas. Esse, portanto, é um dos grandes 

desafios atuais, segundo as pesquisas, em relação ao planejamento de projetos. 

Outra questão também bastante discutida se refere ao impacto que um planejamento de 

um projeto pode influenciar no seu sucesso e melhor desempenho. Normalmente gerentes de 

projetos procuram garantir o sucesso de um projeto, planejando como deve ser realizada a sua 

execução (ILKA; SAINT-MACARY, 2012). Contudo, é importante refletir sobre quais 

aspectos do planejamento podem ser importantes para o seu bom desempenho.  

Um dos primeiros estudos sobre o tema foi o estudo de Dvir, Raz e Shenhar (2003), que 

investigou cento e dez projetos públicos de Israel. Nessa pesquisa, os resultados confirmaram 

que o planejamento tem um papel importante quando são bem planejados os requisitos para 

realizar as entregas, desde que se tenha um envolvimento maior do cliente desde o seu início, 

ratificando as afirmações de Heravi, Coffey e Trigunarsyah (2015) quanto a necessidade de 

envolver as partes interessadas.  

Em relação ao planejamento e o seu impacto no sucesso do projeto, Zwikael (2009b), 

investigou o impacto das áreas de conhecimento sugeridas pelo Guia PMBOK no sucesso do 

projeto. Nesse estudo, foi verificado que as áreas de tempo, riscos, escopo, recursos humanos e 

integração apresentaram uma maior contribuição.  

Tasevska, Damij e Damij (2014) descobriram, ao investigarem projetos de implantação 

de sistemas em trinta microempresas da Macedônia, que a maioria dos projetos foram 

considerados bem-sucedidos em relação aos critérios de satisfação do cliente e qualidade 

percebida, tendo o plano de linha de base como a principal causa para o sucesso.  

Em um estudo nacional, Neto e Patah (2013) investigaram por meio de um estudo de 

caso como as técnicas de planejamento de projetos podem influenciar no desempenho das 

equipes. Nesse estudo, foi constatado que as técnicas de planejamento de projetos também 

podem ajudar no aumento da produtividade da equipe envolvida, especialmente quando se faz, 

nessa etapa, a decomposição dos pacotes de trabalho e o entendimento das pessoas sobre quais 

atividades devem ser realizadas.  
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Na pesquisa de Zwikael et al. (2014), foi realizada uma investigação que constatou de 

forma quantitativa a relação entre o planejamento e o sucesso dos projetos, incluindo os riscos 

como variável moderadora na relação. Neste caso, se observou que em projetos com alto nível 

de risco tendem a serem mais eficientes quando são planejados, enquanto projetos com baixo 

nível de riscos tendem a serem mais efetivos. 

Além disso, se observa que gerentes de projetos tendem a considerar determinadas áreas 

e processos críticos para realizar um bom planejamento. As pesquisas de Zwikael e Globerson 

(2004) e Zwikael (2009a) apresentaram aspectos similares. A pesquisa de Zwikael e Globerson 

(2004) apontou as áreas de integração, tempo, escopo e recursos humanos como áreas críticas 

para um bom planejamento. Contudo, Zwikael e Globerson (2004) perceberam que a área de 

riscos não foi considerada uma área que não é realizada com qualidade durante essa etapa, 

embora seja considerada uma área crítica importante na visão de Zwikael (2009b), 

corroborando com o estudo de Tasevska, Damij e Damij (2014) realizado em projetos de 

pequenas empresas da Macedônia. 

Já a pesquisa de Zwikael (2009a) focou na análise de projetos do setor de construção, e 

comparando-o com outros setores. O estudo mostra que quanto maior for o esforço investido 

dos gerentes de projeto na fase de planejamento, melhores serão os resultados do projeto. Além 

disso, ele apresenta uma particularidade: no setor de construção, além das áreas consideradas 

críticas por Zwikael e Globerson (2004) e Zwikael (2009b), a área de aquisições também é 

importante nessa fase, pelas especificidades apresentadas no setor de construção. 

Em relação a forma de estruturação do planejamento, a literatura vai ao encontro de 

discussão sobre novas alternativas para planejar projetos, contudo, em caminhos divergentes. 

O trabalho de Ruiz-Martin e Poza (2015) propõe um modelo de configurar projetos baseado na 

teoria de rede, que é um modelo mais complexo e que considera que a melhor maneira de 

elaborar um planejamento de um projeto se dá pela combinação de critérios baseados nessa 

teoria para compor os diversos documentos de um plano de um projeto, permitindo, assim, ter 

uma melhor visão global.  

Ali e Kidd (2014) realizam uma pesquisa com um foco na identificação de barreiras 

para uma efetiva gestão da configuração. Entre vários aspectos identificados, destaca-se a 

ausência de planos de gerenciamento da configuração do projeto, além da falta de flexibilidade 

necessária para a realização de ajustes e mudanças no projeto. 

A pesquisa de Chen, Chen e Lin (2016) já propôs a construção de um modelo de 

planejamento para melhorar o poder preditivo do valor planejado, trazendo os elementos 
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tradicionais de linha de base para a avaliação do planejamento do projeto, e comprovando a sua 

eficácia por meio de quatro projetos estudados.  

Idoro (2012), por sua vez, investigou e comparou os métodos de contratação no setor de 

construção, direcionando para a área de aquisições, e descobriu que os projetos são mais 

efetivos em termos de tempo e custos pelo método tradicional de contratação do projeto, 

tratando a concepção e o planejamento com equipes e empresas distintas da fase de construção. 

Contudo, se descobriu também que o método de contratação integrado dessas fases ocasiona 

em um melhor desempenho em termos de padrões de qualidade para o setor, comparado ao 

método tradicional.  

Balfe et al (2016) propuseram um modelo integrado de planejamento com o foco no 

planejamento de riscos, utilizando o método Monte Carlo em um projeto de manutenção do 

sistema elétrico da Irlanda. Os resultados demonstraram que o modelo se mostrou eficaz para 

realizar simulações e promover potenciais benefícios em termos de segurança, redução de 

custos e de tempo. 

Diferente desses estudos, Chatzoglou e Macaulay (1996) propôs um modelo de 

planejamento de projetos com foco na previsão de tempo, esforços e custos necessários para o 

desenvolvimento de sistemas, tratando, portanto, de uma realidade distinta das demais. Esse 

estudo se torna interessante, pois foi um dos precursores no tocante ao planejamento de projeto 

em que há uma mudança constante de requisitos, como é o caso de projetos de desenvolvimento 

de software. 

 De uma forma geral, a etapa de planejamento envolve muitos aspectos que são 

investigados, e esses aspectos direcionam para a sua importância e necessidade de uma maior 

atenção pelos gerentes de projetos, que podem trabalhar mais essas técnicas, visando um melhor 

resultado nas etapas posteriores. Neste sentido, o Quadro 4 abaixo sintetiza os principais 

estudos e seus respectivos resultados: 

 

Quadro 4 - Estudos sobre planejamento de projetos 
Autores Foco do estudo Resultados obtidos 

Dvir, Raz e Shenhar (2003); 

Zwikael (2009b); Neto e 

Patah (2013); Taveska, 

Damij e Damij (2014); 

Zwikael et al. (2014). 

Estudo da relação entre o 

planejamento e o sucesso dos 

projetos. 

Apresentaram diferentes aspectos e áreas 

de planejamento influenciadores para um 

melhor desempenho dos projetos, em 

conjunto a um plano com uma linha de 

base bem definida. 

Rahmat e Ali (2010); 

Kloppenborg e Manolis 

(2011); Heravi, Coffey e 

Trigunarsyah (2015).  

Investigação do envolvimento 

dos participantes-chave e partes 

interessadas no planejamento 

dos projetos. 

Enaltecem a importância de envolver as 

pessoas chave durante a construção do 

planejamento, porém alguns estudos 

revelam que o grau de envolvimento em 

termos gerais é baixo. 
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Zwikael e Globerson (2004); 

Zwikael (2009a); Zwikael 

(2009b). 

Análise das áreas de 

conhecimento e processos 

críticos do planejamento de 

projetos 

Apresentam a integração, o escopo, o 

tempo, o risco e os recursos humanos 

como áreas críticas de planejamento para 

o sucesso do projeto. 

Chatzoglou e Macaulay 

(1996); Idoro (2012); Ali e 

Kidd (2014); Ruiz-Martin e 

Poza (2015); Balfe et al 
(2016); Chen, Chen e Lin 

(2016). 

Proposição e análise de novos 

modelos de planejamento de 

projetos 

Apresentaram diferentes modelos como 

alternativas para o planejamento de 

projetos, com foco aspectos tradicionais, 

como tempo, custos e escopo do projeto. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Ao se observar os resultados desses estudos, percebe-se que há diferentes preocupações. 

Primeiro, a literatura apresentar alguns estudos que procuram analisar a contribuição do 

planejamento para o sucesso dos projetos. Além disso, considera-se importante identificar 

determinadas áreas e processos que sejam críticos e relevantes para se construir um bom 

planejamento. Avalia-se ainda que o envolvimento das partes interessadas ou pessoas chave do 

projeto nessa fase é relevante para que se tenham bons resultados futuros do projeto. 

Considerando que o planejamento é um dos grupos de processos que envolvem mais processos 

e áreas a serem gerenciadas, alguns estudos centraram suas investigações em proporem modelos 

abrangentes que lidem melhor e ajudem a construir um planejamento adequado. 

Com uma estrutura abrangente e que envolve diversos elementos e áreas de 

conhecimento, o planejamento de projetos e a área de gestão de projetos, de um modo geral, se 

tornaram objetos de estudo e investigação por diversos autores que procuraram analisar e 

criticar essas práticas, cuja discussão é apresentada no tópico seguinte.  

 

2.4. CRÍTICAS ÀS PRÁTICAS TRADICIONAIS DE GESTÃO DE PROJETOS 

 

Diante do aumento da complexidade inerente à área de gestão de projetos, diversos 

autores procuraram enfatizar a ideia de que as técnicas e ferramentas tradicionais não são 

aderentes e adequadas para gerenciar e planejar projetos dentro desse contexto atual (WHITTY; 

MAYLOR, 2009; GERALDI; MAYLOR; WILLIAMS, 2011; WHITNEY; DANIELS, 2013; 

LAFETÁ; BARROS; LEAL, 2016). Os argumentos são diversos para defender este ponto. 

Em primeiro lugar, justifica-se que a natureza da gestão de projetos mudou 

consideravelmente desde que essas práticas tradicionais foram concebidas. No novo milênio, 

as organizações procuram gerenciar projetos sob uma base muito mais informal e menos 

burocrática (LABUSCHAGNE; BRENT, 2005). Práticas tradicionais normalmente são 

excessivamente burocráticas, com uma estrutura bastante formalizada e pesada de 
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documentação que geram benefícios limitados (WHITNEY; DANIELS, 2013; CHAVES et al., 

2016). 

Segundo, alguns autores argumentam que essas práticas tradicionais já se têm 

demostrado ineficazes para lidar com um ambiente complexo porque são complicadas e de 

difícil compreensão (BOMFIN; NUNES; HASTENREITER, 2012). Como consequência, elas 

podem potencializar o aumento de riscos e falhas nos projetos (VIDAL; MARLE; BOCQUET, 

2011). 

Outro argumento se refere à dificuldade desses modelos e práticas lidarem com as 

mudanças e a necessidade de gerenciá-las (GERALDI; MAYLOR; WILLIAMS, 2011; 

PARKER et al., 2013). Na opinião de Geraldi, Maylor e Williams (2011), por exemplo, a ideia 

de pensar que as práticas tradicionais de gestão de projetos, denominadas de “melhores 

práticas” como solucionadoras para melhorar o desempenho dos projetos é ilusória, porque são 

modelos “mecânicos” que não lidam adequadamente com um cenário incerto e mutável. Como 

consequência, têm-se o aumento significativo das taxas de insucesso nos projetos (PARKER et 

al., 2013). 

Em um estudo mais recente, Lafetá, Barros e Leal (2016) afirmam que gerir projetos de 

uma forma linear, característico de métodos tradicionais, já não atendem aos requisitos para 

obter sucesso em projetos, pela instabilidade do ambiente que o circunda. Os pesquisadores 

utilizam como exemplo as diversas áreas de gerenciamento existentes e suas mudanças que 

podem ocorrer ao longo do tempo. 

Muitos desses estudos, portanto, tratam de um aspecto importante que os métodos 

tradicionais têm dificuldade de promover, que é o controle de mudanças que são produzidas por 

essa complexidade. Esse aspecto é tratado de uma forma mais específica em um estudo recente, 

desenvolvido por Whyte, Stasis e Lindkvist (2016), que investigou a mudança em projetos 

complexos em três organizações de setores distintos. Os resultados confirmam que este ponto 

é considerado crítico, e que há uma necessidade de se ter um maior controle de mudanças e que 

este controle acontece pela forma como a gestão de projetos é configurada, mais 

especificamente quando há uma maior integridade das informações envolvidas. 

Diante deste contexto, alguns estudos buscaram esclarecer aspectos que podem ajudar 

gerentes de projetos e organizações a lidarem com esta complexidade organizacional. Neste 

sentido, Giezen (2012) abordou especificamente os aspectos inerentes às partes interessadas, 

onde os autores apresentam algumas questões relativas a determinadas práticas adotadas no 

planejamento de projetos que resultaram em uma redução dos problemas nas demais fases de 

gerenciamento relacionadas às questões de influência política e redução de ameaças. 
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Uma dessas questões se refere ao registro de informações obtido em outros projetos que 

foram relevantes para estimar riscos potenciais no planejamento do projeto de ampliação da 

rede de metrô de Rotterdam. Outro ponto importante encontrado na pesquisa se refere ao 

processo rápido de tomada de decisões relativas ao projeto, que culminaram em uma redução 

da influência da rotatividade de “atores políticos”, um dos grupos de stakeholders mais 

influentes no projeto, e consequentemente, as possibilidades de mudanças. 

Yanwen (2012), por sua vez, apresentou um conjunto de características inerentes em 

projetos públicos complexos, especificamente em países em desenvolvimento, como a falta de 

uma infraestrutura de gestão, a escassez de recursos, e a influência política. Como alternativa, 

o autor sugere algumas ações que podem contribuir para um melhor planejamento de projetos, 

como a identificação de necessidades locais e ações de redução de riscos e ameaças. 

Entretanto, outros autores sugerem a utilização de modelos mais simples e flexíveis, que 

sejam adequados a essa nova realidade organizacional e que ajudem os gerentes de projetos e 

as organizações a lidarem com esse cenário complexo (LABUSCHAGNE; BRENT, 2005; 

WHITTY; MAYLOR, 2009). Como alternativa ao gerenciamento tradicional, têm-se o uso de 

modelos visuais de gestão, sendo este tema discutido no tópico a seguir. 
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3. GESTÃO VISUAL DE PROJETOS 

 

 Neste capítulo, tem-se a continuidade da discussão sobre os postulados teóricos da 

pesquisa, onde são desenvolvidos os seguintes tópicos: Abordagem Lean, onde se explica a 

origem da gestão visual; Gestão Visual, descrevendo os principais conceitos e os seus 

benefícios; Modelos Baseados em Canvas, descrevendo as origens dos modelos baseados em 

canvas e a sua evolução; Canvas em planejamento e gestão de projetos, apresentando os 

modelos de canvas para o planejamento e gestão de projetos; e Modelo LCC, com suas 

principais características, processos e comparação com o Guia PMBOK e demais modelos de 

canvas em projetos. 

 

3.1. ABORDAGEM LEAN 

 

 Em meio a um cenário de complexidade organizacional nos últimos anos, tem-se 

presenciado um conjunto de técnicas e modelos destinados à simplificação de ideias e ações, 

de modo a apresentar uma visão integrada e holística organizacional. A utilização de modelos 

visuais não é algo recente. Sua origem está associada a adoção de métodos enxutos, inerentes à 

abordagem Lean (VALENTE; PIVATTO; FORMOSO, 2016), iniciada nos anos 1940, em 

meio ao desenvolvimento da indústria automotiva japonesa, mais especificamente na Toyota 

(PARRY; TURNER, 2006), preocupada em reduzir custos, aperfeiçoar o sistema produtivo, 

promover uma melhoria contínua dos processos de produção, e eliminar de quaisquer perdas 

que não agregam valor ao processo produtivo (JACA et al. 2014; TEXEIRA; MERINO, 2014; 

CHIROLI; CROZATTI, 2016).  

 Dentro desse contexto, considera-se que o ponto de partida para o desenvolvimento da 

gestão visual se dá pela abordagem Lean. O termo “Lean”, segundo Ballard e Howell (2003) 

foi utilizado para nomear uma nova forma do sistema de produção, capaz de produzir mais e 

melhores veículos em menos tempo, menos espaço e menos horas de trabalho, já que a sua 

origem está associada à indústria automotiva. Ela presume que os mercados mudam e que há 

uma necessidade de adotar uma estrutura interna organizacional flexível e com a redução do 

tempo de ciclo da operação (ZYLSTRA, 2008). 

Essa abordagem envolve uma série de ferramentas, técnicas e procedimentos, tais como 

o sistema Kanban, Just in Time, 5s, Kaizen, gestão visual, entre outros, destinados a ajudar 

gerentes e colaboradores na melhoria de um processo (OLIVEIRA, 2007; BRYDE; 
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SCHULMEISTER, 2012; FRANCESKI et al., 2016; KADAROVA; DEMECKO, 2016) e 

serve como base para a formação conceitual de uma empresa enxuta (PARRY TURNER, 2006). 

Ainda que muitas das iniciativas associadas à abordagem Lean se popularizaram entre 

as décadas de 1980 e 1990 (PARRY; TURNER, 2006; OLIVEIRA, 2007), atualmente, percebe-

se que a aplicação e a adaptação de suas práticas têm sido disseminadas em diversos setores, 

contextos e realidades organizacionais, como saúde, construção, tecnologia da informação 

distribuição e administração pública (FRANCESKI et al., 2016; KADAROVA; DEMECKO, 

2016; BALFOUR et al., 2017; PRATA; GIROLETTI, 2017). 

 Estudos comprovam que ferramentas Lean podem trazer benefícios para as 

organizações que a adotam. A pesquisa de Bryde e Schulmeister (2012), por exemplo, que 

investigou o uso de ferramentas Lean em um projeto de remodelação de um edifício na 

Alemanha constatou que a utilização da abordagem Lean pode ser importante para promover 

uma melhor colaboração entre as pessoas, quando se trabalha com técnicas visuais para permitir 

um maior envolvimento dos colaboradores e maior poder de decisão. Além disso, a pesquisa 

também revela o benefício da comunicação, pois, permitindo maiores interações e reuniões de 

acompanhamento do projeto. O trabalho de Balfour et al. (2017) corroborando com os autores 

acima, verificou que essa abordagem promove uma rápida comunicação e ajuda as pessoas a 

resolverem problemas na operação do negócio. 

 Ao realizar a aplicação de quatro ferramentas Lean, Ballard e Howell (2003) observaram 

que essas práticas quando implementadas produzem melhorias em relação à redução de tempo 

de espera por recursos, redução do ciclo do processo e defeitos em relação ao gerenciamento 

de um projeto. Os autores ainda afirmam que essa abordagem, comparada os métodos 

tradicionais e gerenciamento, possui vantagens porque atua de forma sistemática e reduz 

problemas relacionados às decisões precipitadas no projeto. 

 No entanto, os estudos também afirmam que há ainda alguns desafios a serem superados 

em relação ao uso e o conhecimento da abordagem Lean no cotidiano das organizações. Um 

dos pontos que precisam ser tratados se refere à sua própria aplicação. Bryde e Schulmeister 

(2012), embora tenham constatado alguns benefícios dessa abordagem, também verificaram a 

dificuldade de sua aplicação no caso estudado.  

Além disso, também foi constatado que muitas empresas não definem um plano para a 

sua implementação e acabam realizando a adoção de práticas de forma isolada e não coordenada 

(FORNO, 2013). Peretti et al. (2016) identificou em um estudo de caso que embora utilize tais 

práticas, como algumas aplicações do sistema kanban, por exemplo, muitos gestores e 
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colaboradores em geral desconhecem a própria filosofia Lean, o que prejudica, de alguma 

forma, o seu entendimento.  

De uma forma geral, pode-se observar que a abordagem Lean, segundo a literatura, vem 

ganhando espaço em termos de aplicação e benefícios, apesar de algumas dificuldades 

evidenciadas nos estudos empíricos. Essa abordagem vem apresentando evolução em relação à 

aplicação de algumas técnicas, ferramentas e procedimentos. Tal evolução está associada a 

diversos elementos, dentre eles, a gestão visual, discutida no tópico seguinte. 

 

3.2. GESTÃO VISUAL: CONCEITOS, BENEFÍCIOS E DIFICULDADES 

 

A gestão visual pode ser considerada como um dos elementos fundamentais da 

abordagem Lean (TEZEL et al., 2015; TEZEL et al., 2016) e pode ser vista com outras 

nomenclaturas além da própria gestão visual, tais como comunicação visual, linguagem visual, 

controle visual, quadro visual, entre outras (PARRY; TURNER, 2006; ZHANG, 2012; JACA 

et al., 2014; BEYNON-DAVIES; LEDERMAN, 2016; MA et al., 2017). Ela pode ser 

conceituada, segundo Eaidgah et al. (2016), como uma prática capaz de promover a 

visualização de informações e exibir requisitos para definir direcionamentos. Outros autores 

como Bevilacqua (2013), Teixeira e Merino (2014), Viana et al. (2014) e Tezel e Aziz (2017b) 

descrevem que a gestão visual envolve o uso de dispositivos visuais que permitem, além da 

visualização das informações, uma melhor compreensão e conhecimento dentro de uma 

organização.   

Normalmente os estudos que tratam da gestão visual são focados na gestão operacional 

do ambiente fabril, pelo fato de que muitas ferramentas e procedimentos inerentes à sua 

estrutura conceitual tenham sido concebidos na abordagem Lean (EAIDGAH et al., 2016; 

BEYNON-DAVIES; LEDERMAN, 2016). Neste sentido, em fábricas mais avançadas em 

termos de operação já utilizam de forma ampla a gestão visual, vinculada ao processo enxuto 

de produção (LIKER; MORGAN, 2006; TEZEL et al., 2015). 

No entanto, pesquisas recentes também afirmam que tal abordagem já contém 

ferramentas aplicadas em outros setores de atuação, como transportes, saúde, administração 

pública, construção civil e tecnologia (LINDLÖF; SÖDERBERG, 2011; BRADY; 

TZORTOPOULOS; ROOKE, 2012; TEZEL et al., 2015; TJELL; BOSCH-SIJTSEMA, 2015; 

BEYNON-DAVIES; LEDERMAN, 2016; TEZEL et al., 2016; STEENKAMP; HAGEDORN-

HANSEN; OOSTHUIZEN, 2017; TEZEL; AZIZ, 2017a), ou em outras áreas internas da 

organização além da gestão operacional (BELL; DAVISON, 2013). 
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A literatura também apresenta diversas ferramentas utilizadas nas organizações 

estudadas que caracterizam a gestão visual. Quadros ou painéis são os mais citados pelos 

autores como ferramentas de gestão visual, principalmente relacionados ao ambiente de 

produção. Nas pesquisas de Brady, Tzortpoulos e Rooke (2012), e Viana et al. (2014), foram 

observados o uso de quadros para a organização e controle de tarefas diárias no setor de 

construção civil e canteiro de obras.  

Os quadros também já são utilizados de forma bastante variada em outros segmentos, 

como, por exemplo, em mapeamento de processos (ESTEVES et al., 2015), na organização 

para alocação de pacientes em hospitais (O´BRIEN; BASSHAM; LEWIS, 2015; BEYNON-

DAVIES; LEDERMAN, 2016), no acompanhamento dos fluxos de produção (JANSSON; 

VIKLUND; LIDELÖW, 2016), e na avaliação de desempenho para gerenciar recursos 

(STEENKAMP; HAGEDORN-HANSEN; OOSTHUIZEN, 2017). Quadros visuais também 

são vistos como uma forma de permitir uma visão integrada de um projeto, em conjunto com 

quadros auxiliares (TEIXEIRA; MERINO, 2014). 

Além de quadros, também foi observado o uso de cartões de trabalho, baseado no 

sistema Kanban para a organização da produção (MAPOKGOLE; MBOHWA, 2013; TEZEL 

et al. 2015; BEYNON-DAVIES; LEDERMAN, 2016) e deslocamento de materiais 

(BEVILACQUA, 2013). A gestão visual também pode ser aplicada como forma de 

identificação, seja com placas de identificação de materiais (TEZEL et al. 2015) ou com 

marcações no chão de fábrica, por exemplo (JACA et al., 2014). 

Em relação às contribuições da gestão visual para as organizações, observam-se em 

estudos empíricos que as ferramentas visuais podem promover diversos benefícios. Um dos 

principais benefícios é a transparência promovida junto às pessoas envolvidas (PARRY; 

TURNER, 2006; BRADY, TZORTZOPOULOS; ROOKE, 2012; TJELL; BOOSCH-

SIJTSEMA, 2015; EAIDGAH et al., 2015; TEZEL; KOSKELA; TZORTZOPOULOS, 2016; 

STEENKAMP; HAGEDORN-HANSEN; OOSTHUIZEN, 2017; TEZEL; AZIZ, 2017a). Os 

estudos de Parry e Turner (2006), Brady, Tzortpoulos e Rooke (2012), Eaidgah et al. (2016) 

afirmam que a transparência promovida pelas ferramentas visuais ajuda a melhorar o processo 

decisório da equipe em uma determinada atividade, alocando de forma adequada os recursos 

envolvidos.  

Com uma melhor transparência, todos os envolvidos podem trabalhar com uma base de 

informação comum (TEZEL et al., 2015). Tezel, Koskela e Tzortzopoulos (2016) associa a 

transparência a uma melhor capacidade de interação e comunicação entre as pessoas e o 

processo produtivo. O estudo de Steenkamp, Hagedorn-Hansen e Oosthuizen (2017), por sua 
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vez, constatou que a utilização de ferramentas visuais como mecanismos de controle ajuda a 

exibir indicadores de desempenho no chão de fábrica e melhoram, assim, a transparência do 

processo produtivo. Contudo, na visão de Tezel e Aziz (2017b), esse benefício ainda está 

atrelado ao contexto operacional da organização. 

Há também de se considerar que as pesquisas apontam que a gestão visual promove uma 

melhor coordenação de atividades e de pessoas (LINDLÖF; SÖDERBERG, 2011; TEIXEIRA; 

MERINO, 2014; BITITCI, COCCA; ATES, 2015; TJELL; BOOSCH-SIJTSEMA, 2015; 

BEYNON-DAVIES; LEDERMAN, 2016; TEZEL; AZIZ, 2017a). Na pesquisa de Lindlöf e 

Söderberg (2011), focada em planejamento visual de projetos, foi comprovado que o 

planejamento visual promove uma melhor distribuição do trabalho entre as equipes.  

Em uma outra pesquisa envolvendo o contexto de projetos, Tjell e Boosch-Sitjema 

(2015) observaram que com o uso da gestão visual, houve um sentimento de maior 

responsabilidade entre as pessoas participantes do projeto estudado, ao perceberem de forma 

mais clara o papel dos envolvidos e como as tarefas eram interligadas. Nessa mesma linha, 

Bititci, Cocca e Ates (2015) observaram que a gestão visual permite uma melhor delegação de 

responsabilidades, com uma melhor coordenação e integração de diferentes níveis hierárquicos 

em pequenas e médias empresas.  Tezel e Aziz (2017a) verificaram que a gestão visual impôs 

um trabalho melhor coordenado em projetos do setor de transportes.  

A literatura descreve que as ferramentas visuais promovem uma melhor comunicação 

entre os envolvidos (LINDLÖF; SÖDERBERG, 2011; BITITCI, COCCA; ATES, 2015; 

TEZEL et al., 2015; BEYNON-DAVIES; LEDERMAN, 2016). No estudo de Lindlöf e 

Söderberg (2011), foi visto que um importante elemento gerado pelo planejamento visual foi a 

comunicação da equipe por meio de reuniões em um formato de “fórum”, onde as pessoas 

discutem e perguntam umas às outras e compartilham informações relevantes sobre o projeto.  

Bititci, Cocca e Ates (2015) levantaram outro aspecto interessante: ferramentas visuais 

podem promover uma comunicação mais focada e interativa das prioridades organizacionais. 

Outro aspecto levantado por Tezel et al. (2015) é que na gestão visual a comunicação é 

destinada ao grupo como um todo e não apenas a um indivíduo. O autor esclarece que, diferente 

de estruturas convencionais, onde a maioria das mensagens é transmitida por canais específicos, 

como reuniões e informativos, a estrutura visual ajuda na ampliação do acesso à informação. 

Outra vantagem em utilizar a gestão visual é a possibilidade de oferecer diversas 

maneiras de colaboração da equipe envolvida com o processo (NICOLINI, 2007; EPPLER; 

BRESCIANI, 2013; VIANA et al., 2014). Na visão de Eppler e Bresciani (2013) essas 

estruturas visuais funcionam como “catalisadores de colaboração”, no qual a interação entre os 
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participantes pode ajudar no compartilhamento de conhecimento e aprendizagem 

organizacional. Em um contexto de planejamento de produção, por exemplo, ferramentas 

visuais são implantadas com o objetivo de promover a colaboração entre o departamento de 

planejamento e as unidades de produção, desde que a transparência e o feedback relativos ao 

processo onde essas ferramentas foram implantadas possam ser melhorados (VIANA et al., 

2014).  

Nicolini (2007) aponta uma questão interessante: a colaboração é um elemento 

importante contemplado pelas práticas visuais, em que estas ajudam a envolver partes e pessoas 

com interesses distintos em cada realidade de aplicação. Nesse contexto, diferentes atores 

podem visualizar seus respectivos processos, identificando as necessidades e entregas 

necessárias (TJELL; BOSCH-SIJTSEMA, 2015). 

Além dessas vantagens, a gestão visual também pode ajudar na simplificação da 

informação e da estrutura de gerenciamento (EAIDGAH et al., 2016; JANSSON; WIKLUND; 

LIDELÖW, 2016; TEZEL, KOSKELA; TZORTZOPOULOS, 2016). Eaidgah (2016) utiliza o 

argumento de que o fluxo de informação é considerado um obstáculo em muitas organizações, 

dificultando o seu processo decisório. Nesse sentido, modelos visuais fornecem soluções 

simples que promovem melhor esse fluxo de informações, corroborando com Tezel, Koskela e 

Tzortzopoulos (2016). Na visão destes autores, essa simplificação torna essas ferramentas mais 

fáceis de serem incorporadas à rotina das pessoas. 

Após essa discussão, são apresentados no Quadro 5 a seguir os principais benefícios da 

gestão visual e suas implicações para as organizações que adotam: 

 

Quadro 5 – Benefícios da gestão visual 
Benefícios Descrição Autores 

Transparência 

Torna mais visível e transparente o processo por 

meio de uma base de informação comum aos 

envolvidos, melhora a tomada de decisão e a 

alocação dos recursos.  

Parry e Turner (2006); Brady, 

Tzortzopoulos e Rooke (2012); Tjell e 

Boosch-Sijtsema (2015); Eaidgah et 

al. (2015); Tezel, Koskela e 

Tzortzopoulos (2016); Steenkamp, 

Hagedorn-Hansen e Oosthuizen 

(2017); Tezel e Aziz (2017a). 

Coordenação 
Permite uma melhor coordenação e distribuição 

do trabalho entre os envolvidos. 

Lindlöf e Söderberg (2011); Teixeira 

e Merino (2014); Bititci, Cocca e Ates 

(2015); Tjell e Boosch-Sijtsema 

(2015); Beynon-Davies e Lederman 

(2016); Tezel e Aziz (2017a). 

Comunicação 

Promove o compartilhamento de informações e a 

comunicação mais direcionada de acordo com as 

prioridades organizacionais. 

Lindlöf e Söderberg (2011); Bititci, 

Cocca e Ates (2015); Tezel et al. 

(2015); Beynon-Davies e Lederman 

(2016). 

Colaboração 
Ajuda no envolvimento e na interação entre 

diferentes setores e partes interessadas. 

Nicolini (2007); Eppler e Bresciani 

(2013); Viana et al. (2014). 
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Simplificação 
Simplifica o fluxo de informações e torna mais 

fácil a sua incorporação à rotina das pessoas. 

Eaidgah et al. (2016); Jansson, 

Wiklund e Lidelöw (2016); Tezel, 

Koskela e Tzortzopoulos (2016). 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Embora já se tenha algumas evidências empíricas sobre os benefícios de utilizar a gestão 

visual, os estudos também apontam para algumas dificuldades. Uma delas está associada ao 

mau uso dessas ferramentas, que, segundo Jaca et al. (2014), pode gerar uma deficiência em 

mostrar os resultados de seu uso. Outro ponto destacado por Lindlof e Soderberg (2011) e Tjell 

e Boosch-Sijtsema (2015) se refere à necessidade de reuniões e discussões presenciais com o 

uso de ferramentas visuais.  

Em muitos casos, de acordo com Lindlof e Soderberg (2011), alguns artefatos visuais 

são físicos e difíceis de serem consolidados e atualizados em formato digital, sendo difícil 

compartilhar as informações geradas. Alguns atores podem ser importantes em determinados 

projetos ou processos e quando eles não estão presentes nas reuniões de consolidação e 

apresentação dos resultados, a comunicação visual pode não ser efetiva (TJELL; BOOSCH-

SIJTSEMA, 2015). 

Em outras situações, o problema pode estar associado à falta de conhecimento sobre as 

funcionalidades e a implementação da gestão visual, conforme foi observado por Tezel et al. 

(2015). Sem essa consciência, se torna mais difícil as organizações absorverem essas práticas. 

Em uma outra pesquisa desenvolvida por Tezel e Aziz (2017b), foi constatado que nas 

organizações estudadas os esforços de implementação das práticas de gestão visual ainda são 

limitados, se restringindo ao uso de placas visuais de avaliação de desempenho, o que 

demonstra que existe ainda um campo para o avanço da sua aplicação. 

 Em termos gerais, este tópico revelou, por meio de estudos anteriores, que a adoção da 

gestão visual nas organizações ainda é predominante no contexto da gestão operacional, e de 

forma fragmentada, ou seja, com aplicações específicas direcionadas a soluções específicas, 

como placas em canteiro de obras e sinalização do processo fabril, embora se tenha de forma 

recente o desenvolvimento em termos de sua adoção em outras realidades. Além disso, pode-

se considerar que a literatura apresenta diversos benefícios constatados com o uso das 

ferramentas visuais, assim como algumas limitações e dificuldades de sua implementação.  

 É interessante explicar que algumas pesquisas envolvendo a gestão de projetos também 

aqui apresentadas explicam o uso da gestão visual sob uma lógica de processos e cumprimento 

de atividades, porém não abordam o seu uso em termos de gerenciamento, considerando os 

principais elementos, áreas e grupos de processos. Isso reflete que a sua utilização, dentro de 
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um contexto inicial, e vinculada coerente de processos e fluxo de informações apenas, dificulta 

o entendimento integrado da gestão de projetos. Essa visão integrada de gestão é algo recente 

e desenvolvida por meio dos modelos baseados em quadros integradores, denominados de 

“canvas”. Os modelos que contemplam tal abordagem são discutidos no tópico adiante. 

 

3.3. MODELOS BASEADOS EM CANVAS 

 

Nas últimas décadas, a gestão visual recebeu uma maior atenção por parte da academia 

e do setor profissional, e os modelos visuais estão se mostrando importantes porque buscam 

meios simples que permitam que os envolvidos com a organização entendam a situação atual e 

possam colaborar com o seu desenvolvimento futuro (LINDLÖF; SÖDERBERG, 2011; 

TEIXEIRA; MERINO, 2014).  

A partir dos anos 2000 começou-se a investigar e a desenvolver modelos visuais dentro 

de uma perspectiva de integração de elementos importantes de gerenciamento, sob a óptica de 

negócios e inovação. Esses modelos, conhecidos como esquemas ou telas baseadas em um 

quadro visual (em inglês, canvas), teve sua origem na tese de doutorado de Alexander 

Osterwalder, que posteriormente publicou um livro, em parceira com Yves Pigneur, onde foi 

criado o modelo conhecido como Business Model Canvas (BMC). Trata-se, portanto, de 

modelos visuais mais estruturados e integrados dentro de uma visão diferente dos modelos 

visuais já produzidos, pois começa-se a utilizá-los além do contexto da gestão operacional do 

negócio. No caso do BMC, trata-se de uma proposta de gerar novas ideias e promover a 

inovação em modelos de negócios (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). Esse tipo de 

construção, segundo os autores, exige um exercício em grupo, e de preferência, com habilidades 

e perfis diversificados. Os autores também consideram que esse modelo reforça a importância 

de se trabalhar o pensamento visual, ajuda a pensar de uma forma simples e integrada questões 

complexas, revela lacunas lógicas, e facilita a discussão.  

O modelo BMC, apresentado na Figura 9, contempla a descrição e a elaboração de um 

modelo de negócios em uma tela, conhecida como canvas, em que se procura sistematizar os 

principais componentes organizacionais e sua inter-relações, desenvolvendo uma linguagem 

comum que permita criar novas estratégias (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). A tela é 

dividida basicamente em quatro grandes blocos que se resumem às cinco perguntas-chave que 

devem ser respondidas pelo modelo de negócios: O que eu vou fazer? Para quem vou fazer? 

Como vou fazer? Quanto vou ganhar? Quanto vou gastar? Esses componentes são resumidos a 

seguir, e expostos na Figura 6: 
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• Segmentos de clientes: define qual (is) grupo (s) de clientes uma organização deve 

atender; 

• Proposta de valor: descreve os benefícios que uma empresa oferece aos seus clientes. 

• Canais: compõem a interface entre da empresa com os clientes; 

• Relacionamento com clientes: esclarece o tipo de relação que a empresa quer 

estabelecer com cada segmento de clientes; 

• Fontes de receita: diz respeito ao dinheiro gerado a partir de cada segmento de cliente 

que a empresa pretende alcançar; 

• Recursos principais: descreve os recursos essenciais para que a empresa desenvolva 

sua proposta de valor; 

• Atividades-chave: representa as ações mais importantes que uma empresa deve 

executar para operar com sucesso; 

• Parcerias principais: define os principais fornecedores e parceiros que irão ajudar na 

operacionalização do modelo de negócio; 

• Estrutura de custos: descreve os custos principais envolvidos na operação do negócio. 

 

Figura 6 – Blocos e componentes do Business model canvas (BMC) 

 

Fonte: Adaptado de Osterwalder e Pigneur (2011). 
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 Desde a sua criação, a academia tem presenciado uma série de estudos recentes que 

exploram esse tema, trazendo diversas abordagens e realidades distintas de pesquisa, seja 

através de proposição de modelos para a concepção de negócios (NAGGAR, 2015), 

apresentação de modelos de negócios (TEIXEIRA; LOPES, 2016; ARAÚJO et al., 2017), 

ensino em finanças (JACKSON; SCOTT; SCHWAGLER, 2015) ou aperfeiçoamento do 

próprio modelo BMC, considerando outros aspectos, como a integração social, econômica e 

ambiental organizacional (JOYCE; PAQUIN, 2016). 

Essas pesquisas, de fato, comprovam uma tendência em relação ao crescimento do uso 

de modelos e ferramentas visuais de gestão, pela utilização dos recursos visuais em detrimento 

à necessidade de tornar fáceis a acessíveis as orientações, os procedimentos e a comparação do 

desempenho atual e desejado (TEIXEIRA, 2015). Essa tendência passou a se confirmar na área 

de gestão de projetos, com o surgimento de modelos baseados em canvas para o planejamento 

e a gestão, discutido na próxima seção.  

 

3.4. CANVAS EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS 

 

 É importante considerar que o aumento da complexidade envolvendo o ambiente de 

gestão de projetos nas organizações, de um modo geral trouxe também uma maior 

complexidade nas ferramentas, métodos e técnicas utilizadas, gerando dificuldades de 

compreensão e definição de qual deve ser a melhor forma de gerenciar projetos. Como exemplo, 

pode-se considerar que o Guia PMBOK, desenvolvido pelo PMI, que atualmente conta com 

quarenta e sete processos de gerenciamento, sendo vinte e quatro na etapa de planejamento. 

Cada processo inclui um pacote de técnicas, documentos, e estruturas de apoio para gerenciar 

adequadamente um projeto.  

Um dos pontos criticados em relação a essas abordagens tradicionais se referem ao fato 

de eles serem excessivamente burocráticos, e com uma estrutura linear (BOMFIN; NUNES; 

HASTENREITER, 2012; WHITNEY, DANIELS, 2013; CHAVES et al., 2016; LAFETÁ; 

BARROS; LEAL, 2016), com uma visão fragmentada dos processos de planejamento e 

gerenciamento. Para isso, os modelos de canvas podem ser úteis por proporcionarem uma 

estrutura integrada e simples para planejar projetos (FINOCCHIO JÚNIOR, 2013; MEI, 2015; 

CAMARGO, 2016; VERAS, 2016).  

Diante desse contexto atual, enquanto alguns autores sugerem a adoção de modelos mais 

complexos para planejar projetos, há uma corrente teórica surgindo com uma proposta de 

simplificar as técnicas atuais, seja com um foco em design thinking (MAHMOUD-JOUINI; 
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MIDLER; SILBERZAHN, 2016), ou com o uso de modelos baseados em canvas, só que 

direcionado para a área de gestão de projetos (FINOCCHIO JÚNIOR, 2013; MEI, 2015; 

CAMARGO, 2016; VERAS, 2016). Tais modelos de canvas são baseados na estrutura do 

modelo 5W2H, um modelo de gestão utilizado no ambiente organizacional para organizar um 

conjunto de ações planejadas. 

 Considera-se que o aspecto visual do canvas ajuda as pessoas a “enxergarem” o que está 

sendo feito no projeto e isso ajuda no seu entendimento, agrupando as ideias em uma tela 

(CAMARGO, 2016), além de ser fácil de visualizar as grandes questões de forma lógica, 

pragmática e não fragmentada (FINOCCHIO JÚNIOR, 2013).  

Além disso, os autores consideram que utilizar o canvas é algo simples para planejar e 

desenvolver o projeto. Para Veras (2016), a simplicidade é uma das grandes vantagens dessa 

abordagem, por se basear em ferramentas simples e de fácil utilização, como o modelo 5W2H, 

por exemplo. Camargo (2016) já considera outro aspecto como razão da simplicidade em 

relação à abordagem canvas. Para ele, utilizar post-its em um quadro leva as pessoas 

participantes do projeto a focarem em pensar sem desviar o seu centro de atenção. 

 Os autores dos modelos de canvas para projetos também ressaltam uma outra qualidade 

em utilizar esses modelos: a possibilidade de uma melhor colaboração dos envolvidos no 

planejamento do projeto. Na visão de Mei (2015), esses modelos são fundamentados na 

participação de diversas partes interessadas no projeto, incluindo gerentes, patrocinadores e 

clientes, entre outros. Camargo (2016) acrescenta que a participação coletiva dos envolvidos 

com o projeto promove uma agregação de conhecimento e ajuda no engajamento dessas partes, 

aumentando as chances de sucesso na busca de uma solução. Esse aspecto é importante, pois 

leva a necessidade de reflexão sobre o papel do gerente de projetos dentro dessa nova 

perspectiva de planejamento e gerenciamento de projetos. 

 Por fim, utilizar modelos de canvas na visão dos autores pode ajudar a construir um 

planejamento de forma mais rápida. A estrutura de construção do planejamento em tela, com a 

utilização de post-its, segundo Finocchio Júnior (2013), não permite escrever de forma 

demasiada, apenas o que seja essencial para o projeto, sendo feito o planejamento de forma ágil 

e rápida. Camargo (2016) considera que o planejamento de um projeto pode ser construído em 

oito horas de trabalho colaborativo, sendo rápido e eficaz, mas afirma que para isto se faz 

necessário ter um líder que promova o envolvimento das partes interessadas e que quanto mais 

cedo for esse envolvimento, melhor será o planejamento.  

 Dentro desse contexto, são apresentados esses modelos nas seções seguintes do presente 

trabalho. 
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3.4.1. Project Model Canvas (PMC) 

 

 O modelo considerado pioneiro que sugere o uso de um canvas em projetos é o modelo 

de Finocchio Júnior (2013), denominado Project Model Canvas (PMC), apresentado na Figura 

10. O autor procura enfatizar o uso do modelo em um contexto de construção do planejamento 

de um projeto, como uma alternativa ao plano de gerenciamento de projetos tradicional, que, 

na sua visão, é utilizado apenas para cumprir protocolos e adota um fluxo contínuo e longo de 

um projeto, com uma visão fragmentada e pouco integrada das principais áreas de 

gerenciamento. Na visão de Veras (2014), o preenchimento da tela proposta pelo PMC também 

pode representar um documento preliminar que servirá de base para o plano de projeto formal.  

A utilização de um modelo baseado em canvas procura estabelecer melhor as relações 

entre os conceitos importantes para gerenciar projetos, mas sem abrir mão de sua lógica de 

gerenciamento, e promovendo um desenvolvimento em equipe. 

 Para conceber um plano de projeto baseado em canvas, Finocchio Júnior (2013) sugere 

o uso do modelo PMC, no qual se constrói um plano preenchendo treze áreas referentes a 

conceitos básicos de projetos, divididos em cinco blocos contendo seis perguntas que devem 

ser respondidas de forma sequenciada, conforme descrito a seguir e apresentado na Figura 7: 

• Por quê? 

 Se refere às justificativas, objetivos e benefícios do projeto. As justificativas remetem à 

problemas e demandas existentes que justificam o porquê de se realizar um determinado 

projeto, caracterizando, assim, uma situação atual. As melhorias e o valor agregado, projetando 

o futuro após o projeto, são chamados de benefícios. O objetivo, por sua vez, se refere ao meio 

de ligação que promove a mudança de uma situação atual (justificativa) para uma situação 

futura (benefícios), sendo este SMART (específico, mensurável, alcançável, realista e 

delimitado no tempo). 

• O quê? 

 Se refere a dois campos: o produto e os seus requisitos. O produto se refere ao que será 

entregue ao cliente, podendo ser um produto, serviço ou resultado. Já os requisitos se referem 

à forma como o cliente se comunica com a equipe o que parece necessário ou desejável ao 

produto do projeto. 

• Quem? 

 Trata dos principais envolvidos no projeto, divididos em stakeholders, fatores externos, 

e equipe do projeto. De acordo com o autor, os stakeholders se referem a todas as pessoas ou 
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organizações externas ao projeto que são envolvidas ou podem influenciá-lo, principalmente o 

cliente e o patrocinador. Os fatores externos se referem a aspectos externos ao projeto, que, 

segundo Finocchio Júnior (2013), precisam ser monitorados constantemente. A equipe, por sua 

vez, se refere a todas as pessoas que produzem alguma atividade no projeto. 

• Como? 

 Define as premissas, as entregas, e as restrições do projeto. As premissas dizem respeito 

às suposições sobre os aspectos que não estão sob o controle do gerente de projetos, e que, 

quando são confirmadas pelos stakeholders, ajudam a blindá-lo. As entregas se referem aos 

grupos de atividades ou partes menores de um projeto previstas que devem ser realizadas para 

que o produto final seja entregue ao cliente. Já as restrições envolvem limitações de qualquer 

origem que são impostas ao trabalho realizado pela equipe, diminuindo a sua liberdade de 

opções e escolhas. 

• Quando e quanto? 

 Se referem aos riscos, à linha do tempo e aos custos do projeto. Os riscos são incertezas 

que são importantes e que podem afetar os objetivos do projeto. A linha do tempo se refere a 

uma lista de compromissos com data limite acordada para que sejam produzidas as entregas 

planejadas. Finalmente, os custos correspondem a uma estimativa de custos por entrega do 

projeto. Eles podem ser classificados por trabalho realizado, por materiais consumidos ou por 

contratações realizadas. 
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Figura 7 – Modelo Project Model Canvas (PMC) 

 

Fonte: Finocchio Júnior (2013). 

 

 Além das áreas que remetem a conceitos-chave a serem preenchidas, o PMC também 

contempla dois campos de preenchimento chamados “GP”, que especifica o gerente de projetos, 

e “pitch”, que se refere a uma frase que apresente de forma sucinta o projeto.  

 Finocchio Júnior (2013) explica que para utilizar o modelo PMC, é importante que 

sejam atendidas duas premissas. Primeiro, é importante que o plano do projeto seja construído 

em conjunto, de forma colaborativa, com a integração dos participantes do projeto. Outro ponto 

considerado importante é que o uso do modelo PMC seja realizado por uma equipe em que pelo 

menos um integrante possua conhecimentos básicos sobre gestão de projetos, para que haja uma 

melhor disseminação, conhecimento e uso das boas práticas. 

 O PMC também explica que não basta preencher os campos referentes aos conceitos-

chave, que trata da concepção do projeto. É necessário também garantir a consistência entre os 

blocos, estabelecendo uma integração adequada entre as áreas preenchidas. Com a integração, 

é possível resolver inconsistências, indefinições e contradições junto a clientes e 

patrocinadores. Após estas três etapas, sugere-se compartilhar o documento produzido com os 
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demais membros da organização e que as informações contidas neste plano de canvas possam 

ser transportadas para planos de projetos formais, apresentações e outros documentos. 

 

3.4.2. PM Mind Map 

 

 O PM Mind Map®7 foi concebido por Mei (2015), como um modelo de canvas 

alternativo ao PMC para a elaboração de projetos. Contudo, Mei (2015) explica que o modelo 

foi criado para suprir uma carência em relação a modelos já existentes de canvas, contemplando 

também as fases de execução e controle para o gerenciamento de projetos. 

 A proposta de canvas do PM Mind Map é mais abrangente em relação ao PMC, pois, 

além de propor a gestão de projetos em outras fases do ciclo de gerenciamento, o modelo, 

apresentado na Figura 8, sugere o preenchimento de quinze elementos (equivalentes aos 

conceitos-chave do PMC), divididos em seis perspectivas que respondem a nove perguntas 

essenciais, descritas abaixo: 

• Por quê? 

 Essa pergunta envolve a perspectiva de negócio, incluindo os elementos de proposta de 

valor, o objetivo do projeto e os resultados de negócio. Nesse bloco, o PM Mind Map possui 

algumas diferenças em relação ao modelo PMC. O primeiro ponto se refere ao elemento de 

proposta de valor, que na opinião de Mei (2015), vai além de uma simples justificativa, pois se 

faz necessário pensar em motivos para executar um projeto que descreva não apenas problemas 

ou necessidades atuais da organização, como também propostas de agregação de valor ao 

negócio da organização. 

 Outro ponto do modelo PM Mind Map é o objetivo que deve ser definido com o projeto, 

sendo um objetivo SMARTC, trazendo as mesmas características do que foi proposto pelo 

PMC, acrescentando a ideia de que no objetivo também se precisa delimitar o custo para ser 

atingido. Além disso, o modelo apresenta o elemento de resultados de negócio, que refletem, 

basicamente, as consequências esperadas quando se tem um meio para gerar valor, sendo 

equivalente aos benefícios esperados, descrito no modelo PMC.  

• O quê? 

 Nesse bloco se tem a perspectiva de produto, no qual são definidos o produto do projeto 

e os seus requisitos. Aqui se tem uma equivalência de conceitos apresentados a esses elementos, 

comparado ao modelo PMC, onde o produto pode ser propriamente um produto, um serviço ou 

                                                 

7 PM Mind Map é uma marca registrada por Mei (2015). 
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resultado de um projeto, e os requisitos são características inerentes a esse produto, definidos 

pelo cliente do projeto. 

• Quem? 

 Aqui se tem a perspectiva de influências, considerando o elemento de interessados e 

outras fontes de influências externas, sendo equivalente ao campo de stakeholders e outras 

influências externas do modelo PMC, descrevendo as pessoas, empresas ou fatores externos 

que podem exercer influências positivas ou negativas sobre o projeto. No PM Mind Map, o 

preenchimento das perspectivas de negócio, produto, e influências constitui a etapa de iniciação 

do ciclo de gerenciamento. 

• Como? 

 Contempla a perspectivas de condições, descrevendo as exigências ou suposições em 

relação aos interessados e outras influências, no qual são importantes de serem consideradas. 

Mei (2015) propõe três elementos nessa perspectiva: as restrições, as premissas e os riscos. As 

restrições dizem respeito às limitações impostas pelos interessados ou outras influências 

externas à equipe do projeto. As premissas e os riscos seguem a mesma linha conceitual do 

modelo PMC, onde as premissas dizem respeito a informações estimadas (hipóteses) sobre o 

projeto, enquanto que os riscos tratam de condições de incerteza que podem impactar a 

execução de um projeto.  

• Quem executará? Como? Onde? Quando? Quanto? 

 Esse bloco descreve a perspectiva de execução, que, embora o termo remeta apenas à 

etapa de execução, inclui também elementos de planejamento, descrevendo os elementos de 

recursos, entregas, programação de prazo e custo, e custo total. Aqui se tem um maior contraste 

na definição dos elementos, comparado às áreas do PMC. Os recursos tratam de pessoas, 

insumos, materiais, equipamentos e outros ativos necessários à geração do produto, serviço ou 

resultado, sendo, portanto, um elemento mais amplo comparado à área de equipe definida pelo 

PMC, restrita ao pessoal que desempenha as atividades de um projeto.  

 As entregas se referem basicamente aos grupos de atividades do projeto. Contudo, aqui 

se detalha também os pacotes de trabalho referente à essas entregas, alinhadas a uma 

programação de prazo (equivalente à área de tempo do modelo PMC). O custo total envolve a 

soma de custos por período, resultando no custo por entrega e no custo total do projeto. 

 Vale ressaltar que Mei (2015) recomenda que esses elementos sejam definidos na etapa 

de planejamento, durante a concepção do plano do projeto, e acompanhados durante a etapa de 

execução do projeto.  
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• E se? 

 Esse bloco consiste na perspectiva de controle, onde são definidos e calculados os 

indicadores de desempenho do projeto. Aqui são desenvolvidos dois elementos: o resultado e 

as estimativas. O campo de resultados traz indicadores importantes para monitorar e controlar 

um projeto, onde se pode utilizar técnicas como a análise de valor agregado8 (AVA). Já o campo 

de estimativas pode descrever as estimativas do projeto em termos de custos, prazos ou outros 

aspectos com base em indicadores de desempenho. Isso de fato já demonstra uma evolução do 

modelo, comparado à estrutura do PMC, onde não se tem estabelecidos de uma maneira formal 

aspectos de monitoramento e controle do projeto. 

 

Figura 8 – PM Mind Map 

 

Fonte: Mei (2015). 

 

                                                 

8 Alguns autores utilizam a o termo “Gestão de Valor Agregado” para definir esse conceito. A AVA se refere a 

uma técnica utilizada para acompanhar o desempenho do projeto, no intuito de ajudar o gerente de projetos a tomar 

decisões e fazer correções durante a etapa de execução, ajudando no seu controle (PAJARES; LÓPEZ-PAREDES, 

2011; ALIVERDI; NAENI; SALEHIPOUR, 2013; HAZIR, 2015). Ela utiliza três variáveis (valor planejado, custo 

real e valor agregado) que, quando combinadas, geram indicadores de desempenho para medir a eficiência do 

projeto. 
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 Além disso, o PM Mind Map também sugere que seja realizada a etapa de encerramento 

do projeto, representando a entrega de um produto ou parte desse produto ao cliente, além de 

se registrar as lições aprendidas, que possam servir de base para a gestão de novos projetos. O 

modelo também sugere o encerramento das contratações realizadas, embora não especifique 

um campo que trate desse aspecto. De toda a forma, o PM Mind Map já representa um 

acréscimo no que tange à utilização de um canvas para a utilização das boas práticas de gestão 

de projetos. 

 

3.4.3. Project Model Visual (PM Visual) 

 

 O modelo Project Model Visual (PM Visual) foi criado por Camargo (2016), seguindo 

o mesmo propósito do modelo PMC como uma alternativa ao plano de gerenciamento de 

projetos tradicional. Contudo, Camargo (2016) propõe ampliar um modelo intermediário entre 

o canvas e a abordagem tradicional para a gestão de projetos, utilizando um canvas geral que 

dá origem a outras sete telas que detalham cada bloco definido no canvas geral.  

 A construção das áreas-chave, assim como nos outros modelos, também segue a lógica 

estrutural de responder a perguntas importantes vinculadas ao modelo 5W2H com algumas 

adaptações, de acordo com a Figura 9, e essas áreas são divididas da seguinte forma: 

• Por quê e onde? 

 Se refere, basicamente, às justificativas, aos objetivos SMART e aos benefícios do 

projeto. As justificativas dizem respeito aos motivos atuais para a realização do projeto, 

enquanto que os objetivos definem o que deve ser realizado ao seu final. No entanto, diferente 

dos outros modelos até aqui apresentados, Camargo (2016) sugere no PM Visual que os 

benefícios esperados traçados aqui sejam especificamente financeiros, como payback, índice 

de lucratividade, por exemplo. 

• O quê? 

 Define as restrições, os requisitos, as entregas e os riscos do projeto. As restrições, os 

requisitos e as entregas seguem as mesmas recomendações dos modelos anteriores 

apresentados. No entanto, os riscos aqui são tratados como possíveis perdas financeiras do 

negócio que o projeto pode gerar. 

• Quem? 

 Diz respeito aos stakeholders (partes interessadas) e equipe do projeto. Os stakeholders 

são subdivididos em duas categorias: os stakeholders principais, que possuem poder de decisão 

sobre o projeto, e os demais stakeholders, que farão uso do produto do projeto ou que podem 
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exercer alguma influência sobre o projeto. Já a equipe corresponde às pessoas envolvidas que 

executam alguma entrega do projeto. 

• Como e quando? 

 Neste campo tem-se a definição dos prazos baseados nas entregas a serem realizadas, as 

restrições e riscos estabelecidos, bem como nas áreas envolvidas com o projeto.   

• Quanto? 

 Aqui são definidos os custos necessários para cada entrega estabelecida no projeto.  

 

Figura 9 – Canvas do Project Model Visual (PM Visual) 

 

Fonte: Camargo (2016). 

 

 Como a proposta do PM Visual é de ser um modelo intermediário entre o canvas e os 

modelos e práticas tradicionais em gerenciamento de projetos, ele, de certo modo se 

descaracteriza da proposta original dos demais modelos de canvas, em estruturar a gestão de 

projetos em uma tela. Para cada bloco constituído, se tem uma outra tela “explodida” que 

detalha os aspectos e áreas do referido bloco, conforme demonstra a Figura 10, utilizando como 

exemplo o bloco “Quanto” direcionado ao gerenciamento dos custos do projeto. 
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Figura 10 – Canvas de orçamento para o planejamento dos custos 

 

Fonte: Camargo (2016). 

 

 Através da explosão das telas, Camargo (2016) propõe que sejam construídas as 

matrizes que o Guia PMBOK sugere para planejar projetos, como a matriz RACI para a 

definição de responsabilidades dos membros da equipe, e a Matriz de Probabilidade e Impacto, 

que trata da análise dos riscos do projeto. 

 Além do planejamento, o autor comenta sobre a necessidade de se ter controle durante 

a execução do projeto, utilizando como base o método Kanban para acompanhamento das 

atividades, mas se restringe ao acompanhamento das atividades, não tratando diretamente de 

indicadores para acompanhar o desempenho do projeto, conforme o modelo PM Mind Map. 

 

3.5. LIFE CYCLE CANVAS® (LCC) 

 

 O modelo Life Cycle Canvas®9 (LCC) foi criado por Veras (2016), e tem por objetivo 

simplificar a gestão de projetos como um todo em uma única tela, trazendo consigo elementos 

essenciais para a conceber, planejar, executar, monitorar e controlar, e encerrar um projeto. Ao 

                                                 

9 Life Cycle Canvas é uma marca registrada por Veras (2016). 
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contrário dos modelos anteriormente apresentados, o LCC se propõe a ajudar gestores a 

gerenciarem projetos contemplando todos os grupos de gerenciamento no ciclo de vida, indo, 

portanto, além do planejamento.  

 O LCC, conforme a Figura 11, apresenta um conjunto de fatores-chave, que representam 

as grandes áreas de gerenciamento e seus respectivos processos, dentro de uma lógica de que o 

preenchimento desses fatores representa a saída de um ou mais processos de gerenciamento. 

Tais fatores são definidos em uma sequência lógica de blocos que representam perguntas, que 

na opinião de Veras (2016) são questões básicas inerentes a qualquer projeto, descritas a seguir: 

• Por quê? 

Diz respeito às justificativas, benefícios e objetivos de um projeto. As justificativas 

representam as demandas e problemas atuais que justificam a necessidade de realização do 

projeto. Os benefícios podem ser registrados em dois momentos: na iniciação do projeto, onde 

são traçados os benefícios esperados, e no encerramento, onde são registrados os benefícios 

obtidos após a realização do projeto. Já os objetivos representam uma ligação entre a situação 

atual e futura, e devem ser objetivos SMART (específico, mensurável, alcançável, realista e 

delimitado no tempo). 

• O quê?  

Essa pergunta se refere a três fatores-chave: produto, requisitos e restrições do projeto. 

O fator produto pode ser o produto planejado, que diz o que será entregue ao cliente, ou o 

produto final, se referindo ao produto que de fato foi entregue após a finalização do projeto. Os 

requisitos se referem aos aspectos inerentes ao produto do projeto que o cliente solicita à equipe 

e ao gerente de projetos, também considerando os requisitos finais, após a realização do projeto. 

As restrições, por sua vez, se referem a determinadas restrições impostas à equipe do projeto 

que limitam o seu trabalho e a forma como as atividades devem ser executadas. Elas precisam 

também passar por validação ao longo do ciclo de vida do projeto. 

• Quem?  

Trata dos fatores partes interessadas, comunicações, e equipe do projeto. As partes 

interessadas representam os grupos ou pessoas envolvidas de alguma forma com o projeto, 

sendo agentes externos que podem influenciar ou são influenciados, como o cliente e o 

patrocinador. A equipe de projeto se refere às pessoas que atuam de forma mais efetiva e direta, 

sendo externos ou não ao projeto. As comunicações se destinam a especificar os canais ou 

mecanismos de comunicação entre as equipes e as partes interessadas do projeto. 

• Como? 
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 Se destina a explicar as premissas, entregas e as aquisições do projeto. As premissas 

dizem respeito às suposições de situações que não estão sob o controle do gerente de projetos. 

As entregas referem-se aos grupos de atividades que devem ser realizadas para garantir a 

entrega final do produto do projeto. As aquisições dizem respeito a todo tipo de aquisição ou 

compra necessária ao projeto, seja produto, serviço ou resultado. 

• Quando e quanto? 

 Se caracteriza pelos fatores riscos, custos e tempo. Os riscos estabelecem as incertezas 

relevantes que podem impactar e prejudicar o trabalho de um projeto, e consequentemente, seus 

objetivos. Neste caso, os riscos podem ser registrados também na tela após a realização do 

projeto, tratando-os como “riscos incorridos”. Os custos se referem aos gastos globais com o 

projeto, de acordo com cada entrega planejada. À medida em que o projeto avança e as entregas 

são realizadas, esses custos são registrados como “custos incorridos” no projeto. Já o tempo 

trata de uma lista de compromissos com datas limites para efetivar as entregas do projeto, sendo 

tratado como “tempo real” para especificar o tempo gasto para cada entrega realizada. 

 

Figura 11 – Modelo Life Cycle Canvas (LCC)  

 

Fonte: Veras (2016). 

 



71 

 

Além disso, o modelo LCC propõe consigo um conjunto de peculiaridades. Em primeiro 

lugar, esse modelo se propõe a ser dinâmico, considerando que o dinamismo é uma das 

essências da abordagem BMC, vinculada à ideia de flexibilidade e adaptação frente a um 

contexto de mudanças e complexidade organizacional. Para isso, Veras (2016) propõe que 

sejam geradas telas de acordo com os ajustes de versão do projeto, tendo, assim, o registro de 

sua evolução, e consequentemente, promovendo o registro e o controle de ajustes do projeto. 

Para isso, o autor estabelece um campo específico com denominação “versão”10 para enumerar 

e controlar as mudanças realizadas.  

Em cada fase de gerenciamento, podem ser geradas diferentes versões do projeto no 

formato de uma tela. Contudo, Veras (2016) estabelece que a mudança entre as versões pode 

ser uma mudança simples, quando se faz pequenos ajustes ou uma mudança radical durante a 

execução, quando há a necessidade, neste caso, de retornar à etapa de planejamento, conforme 

ilustra a Figura 12: 

 

Figura 12 – Versões da Tela LCC do projeto durante o ciclo de vida 

 

Fonte: Adaptado de Veras (2016). 

 

Outro ponto importante que o LCC considera é a necessidade de definir indicadores para 

promover uma avaliação contínua do desempenho do projeto durante e após a sua realização, 

ao especificar um campo para tal descrição. Os indicadores de eficiência são utilizados durante 

                                                 

10 Neste sentido, Veras (2016) sugere que o registro de versões pode ser realizado de acordo com a necessidade de 

cada projeto. Quando se tem a necessidade de acompanhar a evolução do projeto de forma detalhada em termos 

de mudanças realizadas, pode-se gerar, por exemplo, diferentes versões de tela de acordo com cada mudança em 

cada fase de gerenciamento. 
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fase de execução para realizar o monitoramento e controle do projeto. Os indicadores de 

eficácia servem para verificar se os objetivos e os requisitos do projeto foram atendidos, além 

de considerar outros indicadores referentes aos demais fatores-chave, como partes interessadas 

e comunicações, por exemplo. Nesse caso, cada projeto pode ter indicadores específicos e 

formas peculiares de como os fatores-chave podem ser mensurados. Há também a possibilidade, 

segundo o modelo, de construir indicadores de efetividade, que servem para medir o retorno 

social ou financeiro do projeto para a organização. 

Por último, o modelo LCC procura não romper com as ideias sugeridas pelas práticas 

tradicionais já reconhecidas, como o PMBOK. As relações entre os modelos são apresentadas 

na seção seguinte. 

 

3.5.1. LCC e PMBOK 

 

a) Ciclo de vida e áreas de conhecimento 

 

 O LCC, segundo Veras (2016), foi construído dentro de uma lógica de gerenciamento 

aderente ao PMBOK, onde LCC procura seguir a sua estrutura de gerenciamento, tanto em 

relação aos grupos, quanto às áreas de gerenciamento, com algumas adaptações. Em relação ao 

ciclo de vida de gerenciamento11, observa-se que o modelo LCC utiliza os mesmos grupos de 

processos ou fases de gerenciamento em relação ao guia PMBOK, contudo, há duas adaptações. 

Primeiro, diferente do Guia PMBOK, as etapas de gerenciamento sugeridas pelo LCC não 

acontecem simultaneamente, ou seja, ocorrem de forma sequenciada, com exceção das etapas 

de execução e de monitoramento e controle, que acontecem simultaneamente, conforme ilustra 

a Figura 13 em seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

11 Considera-se aqui como ciclo de vida de gerenciamento os grupos de processos que compõem a gestão de um 

projeto, sugerida pelo Guia PMBOK. 
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Figura 13 – Comparação entre os modelos LCC e PMBOK sobre o ciclo de vida do projeto 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Em um projeto, segundo o LCC, só poderá migrar da etapa de planejamento para a etapa 

de execução, monitoramento e controle quando o planejamento for realmente concluído. Em 

caso de possíveis alterações identificadas na etapa de execução que necessitem de um 

replanejamento, deve-se gerar uma nova versão do projeto quando este retornar à etapa de 

planejamento. 

 Além disso, cada etapa promove uma visão sobre a progressão do projeto e da tela de 

gerenciamento. Ajustes realizados na equipe do projeto durante a fase de planejamento, por 

exemplo, faz com o campo referente à equipe seja alterado na tela de planejamento.  

 Outro ponto importante que merece destaque é que o modelo LCC sugere a realização 

das etapas de execução e monitoramento e controle simultaneamente (MEDEIROS et al., 

2017). Isso se deve ao fato de que os processos relativos ao monitoramento e controle 

acontecem durante a etapa de execução. Geralmente se utilizam de métodos para acompanhar 

o projeto, como análise de valor agregado (AVA) para monitorar e saber, durante a realização 

das entregas, se há a necessidade de intervir e realizar ajustes durante a execução, 

caracterizando-se assim, o controle sobre ele, considerando que as áreas de escopo, tempo e 

custos, integrados na AVA, representam a vida do projeto (VERAS, 2016). 

 A cada conclusão de etapa, a finalização da tela do modelo LCC representa um dos 

documentos importantes na formalização de um projeto, onde tais documentos são sugeridos 

pelo Guia PMBOK. Esses documentos no modelo LCC são chamados de artefatos, que 

representam as grandes saídas dos grupos de processos de gerenciamento (VERAS, 2016). 

Contudo, a diferença é que no LCC esses artefatos são gerados em um formato menos formal e 
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simplificado, para dar uma maior flexibilidade ao projeto. Os artefatos considerados 

importantes para este modelo são: 

• TAP – Representa o Termo de Abertura do Projeto, referente a saída do processo 4.1 

do Guia PMBOK. Ele representa a autorização formal do patrocinador do projeto para 

que o mesmo possa ser planejado;  

• PGP – Representa o Plano de Gerenciamento do Projeto, referente a saída do processo 

4.2 do Guia PMBOK. Aqui se define o trabalho que deve ser realizado no projeto; 

• REP – Descreve o Relatório Executivo do Projeto, simbolizando a saída do processo 

5.5 do Guia PMBOK. Obtido da fase de monitoramento e controle, o REP descreve as 

entregas do projeto que foram aceitas pelo cliente;  

• TEP – Se refere ao Termo de Encerramento do Projeto, representando a saída do 

processo 4.6 do Guia PMBOK. Nele se tem a representação formal do encerramento de 

um projeto, com as entregas concluídas e validadas, com o encerramento das aquisições 

realizadas ao longo do projeto e o registro das principais lições aprendidas. 

 Um outro artefato considerado importante nesse modelo e que não foi representado na 

Figura 13 é o RMU, que se trata do Relatório de Solicitação de Mudanças Aprovadas. Esse 

relatório representa a saída do processo 4.5 do Guia PMBOK. Ele promove o registro das 

principais mudanças aprovadas pelos comitês de aprovação, normalmente solicitadas durante a 

execução do projeto e registradas na etapa de monitoramento e controle. A cada versão de 

execução do canvas que for gerado com mudanças, essas devem ser solicitadas para serem 

validadas. 

 Em meio a quarenta e sete processos de gerenciamento sugeridos pelo Guia PMBOK, e 

distribuídos ao longo do ciclo de vida, o LCC propõe uma estrutura lógica e sequencial de como 

estes processos podem ser trabalhados e agrupados em fatores-chave ou na tela como um todo 

de modo que haja uma maior simplificação e entendimento de como eles podem ser executados, 

sem abrir mão das boas práticas. A relação entre os fatores-chave do modelo LCC e os processos 

de gerenciamento sugeridos pelo guia PMBOK é descrita no Quadro 6 em seguida. 

 

Quadro 6 – Relação entre os fatores-chave do modelo LCC e os processos de gerenciamento 

de projetos do Guia PMBOK 

Fatores-Chave do 

Modelo LCC 
Iniciação Planejamento 

Execução, 

Monitoramento e 

Controle 

Encerramento 

Justificativa Processo 4.1   Processo 4.6 

Objetivos Processo 4.1   Processo 4.6 

Benefícios Processo 4.1   Processo 4.6 

Produto  Processo 5.2   
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Requisitos  
Processos 5.2 e 

8.1 

Processos 8.2, 5.6 

e 8.3 
 

Restrições  
Processos 5.1, 5.3 

e 5.4 
Processo 5.6  

Partes interessadas Processo 13.1 Processo 13.2 
Processos 13.3 e 

13.4  
 

Equipe  Processo 9.1 
Processos 9.2, 9.3 

e 9.4 
 

Comunicações  Processo 10.1 
Processos 10.2 e 

10.3 
 

Premissas  
Processos 5.1, 5.3 

e 5.4 

Processos 5.5 e 

5.6 
 

Entregas  
Processos 5.1, 5.3 

e 5.4 

Processos 5.5 e 

5.6 
 

Aquisições  Processo 12.1 
Processos 12.2 e 

12.3 
Processo 12.4 

Riscos  

Processos 11.1, 

11.2, 11.3, 11.4 e 

11.5 

Processo 11.6  

Custos  
Processos 7.1, 7.2 

e 7.3 
Processo 7.4  

Tempo  

Processos 6.1, 

6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 

6.6 

Processo 6.7  

Tela do LCC Processo 4.1 Processo 4.2 
Processos 4.3, 

10.2, 4.4, 4.5 
Processo 4.6 

Fonte: Adaptado de Veras (2016). 

  

 No grupo de iniciação, por exemplo, o processo relativo ao desenvolvimento do termo 

de abertura do projeto se refere, basicamente, à própria tela de iniciação do LCC. Já o processo 

de identificação das partes interessadas é realizado pelo preenchimento do fator “partes 

interessadas”, conforme ilustra o Quadro 6. 

 O planejamento, por sua vez, representa o maior volume de processos que devem ser 

realizados. De acordo com o Guia PMBOK, são 24 processos que precisam ser executados. 

Para simplificar esta etapa, o LCC propõe agrupá-los em 12 campos. O primeiro bloco do LCC, 

que trata do porquê do projeto se mantém inalterado, sendo revisado mais à frente, durante a 

fase de encerramento.  

 Através do Quadro 6 é possível perceber a proposta de aderência do LCC aos processos 

recomendados pelo Guia PMBOK. Alguns processos podem estar contemplados em mais de 

um campo. Por exemplo, a coleta de requisitos junto ao cliente do projeto é necessária não 

apenas para definir os requisitos exigidos por ele, quanto à definição do próprio produto do 

projeto, conforme apresenta a Figura 14. Além disso, alguns processos podem ser integrados 

quando são utilizadas as ferramentas de apoio sugeridas pelo PMI (2013) no Guia PMBOK, no 

próprio campo de preenchimento. A Matriz de Probabilidade e Impacto, por exemplo, é uma 

das ferramentas utilizadas para planejar, identificar, analisar e traçar respostas aos riscos do 
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projeto. A sua construção no campo “riscos” ajuda a integrar os processos inerentes ao 

gerenciamento de riscos na fase de planejamento. 

 

Figura 14 – Processos de planejamento no modelo LCC 

 

Fonte: Adaptado de Veras (2016). 

  

Em relação às etapas de execução, e monitoramento e controle, o LCC propõe que os 

processos relativos a estas duas etapas sejam integrados em uma só tela. Durante a execução, 

se faz necessário observar os indicadores de desempenho definidos na fase de planejamento do 

projeto, como forma de acompanhar a realização das entregas e verificar se o projeto está 

conforme o planejado. Vale salientar que, dependendo do nível de complexidade do projeto, 

segundo Veras (2016), vale a pena pensar e estruturar indicadores de desempenho que vão além 

dos aspectos que envolvem custos, tempo e escopo. Se o envolvimento das partes interessadas 

é um elemento chave para garantir o sucesso de um projeto, é importante definir indicadores 

para monitorar esse campo, como o seu nível de satisfação, por exemplo. 

 Em caso de mudanças que precisam ser realizadas durante a execução, em caso de 

aprovação junto ao comitê de mudanças ou de outro órgão de decisão, têm-se o registro dessas 

mudanças em novas versões da tela do LCC nessa fase, permitindo, assim, o controle de 

mudanças do projeto. Caso sejam aceitas todas as entregas previstas no projeto, preenche-se o 

campo de entregas como “entregas aceitas”. 

 Após a realização de todas as entregas previstas, têm-se a construção da tela referente a 

última fase de gerenciamento do projeto, o encerramento. Nessa fase, são realizados, de acordo 
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com o guia PMBOK, dois processos: o processo de encerramento do projeto, formalizando o 

seu final, e o encerramento de aquisições realizadas. 

 

b) Ferramentas de apoio sugeridas pelo Guia PMBOK e incorporadas no modelo LCC 

 

 Para gerenciar um projeto com suas dez áreas de conhecimento e cinco grupos de 

processos, o PMI (2013) sugere o uso de algumas ferramentas de apoio ao gerenciamento. De 

acordo com Matos e Lopes (2013), o PMBOK não se destina a dizer aos profissionais sobre 

como utilizar qualquer uma das técnicas ou ferramentas contidas no guia, restringindo-se a 

estabelecer as como os processos se interligam e sugerindo o uso delas.  

 Como forma de melhorar o planejamento dos fatores-chave em função do planejamento 

do projeto, Veras (2016) sugere o uso de algumas dessas ferramentas. Na etapa de 

planejamento, há seis ferramentas sugeridas pelo PMBOK que o modelo LCC também sugere. 

Em relação à equipe do projeto, têm-se como sugestão o uso da Matriz de Responsabilidades 

(RACI), apresentada na Figura 15 que sintetiza a informação de relacionamento entre o escopo 

e os recursos humanos (CARVALHO; RABECHINI JÚNIOR, 2015), onde se tem a descrição 

do papel de cada membro ou grupo da equipe em relação a cada entrega ou pacote de trabalho. 

A sigla RACI (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) estabelece as seguintes 

descrições: 

R – Responsável por executar a entrega ou atividade. 

A – Autoridade, sendo este pela aprovação da atividade. 

C – Consultado, quem deve ser consultado e participar da decisão. 

I – Informado, quem deve receber a informação de que a entrega ou atividade foi realizada. 

 

Figura 15 – Matriz de Responsabilidades (RACI) 

 
Fonte: Adaptado de Veras (2016) e PMI (2013). 

 

A Matriz de Engajamento das Partes Interessadas (MAE), apresentada na Figura 16, 

permite identificar o nível de engajamento atual e futuro de cada parte interessada do projeto. 
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Essa classificação é importante, pois ajuda a traçar ações e comunicações necessárias a fechar 

as lacunas entre esses níveis (PMI, 2013).  

 

Figura 16 – Matriz de Avaliação do Engajamento (MAE) 

 
Fonte: Adaptado de Veras (2016) e PMI (2013). 

 

Como forma de estabelecer a comunicação com as partes interessadas, o modelo LCC 

sugere o uso da Planilha de Método de Comunicação (PME), apresentada na Figura 17, baseada 

no Guia PMBOK, que estabelece o tipo de comunicação a ser realizado, sendo classificado de 

três formas: 

• Comunicação interativa: envolve a troca de informações em uma ou mais partes 

envolvidas; 

• Comunicação ativa: se refere ao encaminhamento de informações à a destinatários 

específicos; 

• Comunicação passiva: referente à comunicação para grandes públicos. 

 

Figura 17 – Planilha de Método de Comunicação (PMC) 

 
Fonte: Adaptado de Veras (2016) e PMI (2013). 

 

Em relação aos riscos, o modelo LCC sugere o uso de duas técnicas provenientes do 

Guia PMBOK: a Matriz de Probabilidade e Impacto (MPI) e a Planilha de Respostas aos Riscos 

(PRR). A MPI, demonstrada na Figura 18 é uma matriz que procura classificar o risco de acordo 

com a sua criticidade, considerando a probabilidade de ocorrência de um evento e seu impacto 

nos objetivos do projeto (CARVALHO; RABECHINI JÚNIOR, 2015). Com a multiplicação 

das duas dimensões, têm-se o nível de risco envolvido no projeto. 
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Figura 18 – Matriz de Probabilidade e Impacto (MPI) 

 
Fonte: Adaptado de Veras (2016) e PMI (2013). 

 

Com base nessa matriz, se faz o uso da segunda técnica estabelecida, denominada 

Planilha de Resposta ao Risco (PRR), apresentada na Figura 19, onde se estabelecem estratégias 

apropriadas de resposta aos riscos, identificados na MPI, e assim, definir as ações adequadas 

para implementar tais estratégias (DINSMORE; CABANIS-BREWIN, 2009).  

 

Figura 19 – Planilha de Resposta aos Riscos (PRR) 

 
Fonte: Adaptado de Veras (2016) e PMI (2013). 

 

 Sobre as aquisições, o modelo LCC recomenda o uso da Planilha para Análise de Fazer 

ou Comprar (PFC), apresentada na Figura 20, e usada para determinar quais atividades podem 

ser realizados internamente pela equipe do projeto ou devem ser adquiridos por terceiros 

(VERAS, 2016), estabelecendo um documento com as decisões de compra do projeto 

(CARVALHO; RABECHINI, 2015). 

 

Figura 20 – Planilha de apoio à decisão de fazer ou comprar (PFC) 

 
Fonte: Adaptado de Veras (2016) e PMI (2013). 
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 O Quadro 7 em seguida resume as ferramentas de apoio ao planejamento contidas no 

Guia PMBOK e sugeridas pelo modelo LCC: 

  

Quadro 7 – Ferramentas de apoio ao planejamento contidas no Guia PMBOK e 

sugeridas pelo modelo LCC 
Técnicas de planejamento Fator-chave Finalidade 

Matriz RACI (RACI) Equipe 

Estabelece as responsabilidades dos membros e 

grupos que compõe a equipe em relação às 

entregas ou atividades do projeto. 

Planilha de Método de 

Comunicação (PMC) 
Comunicações 

Estabelece o tipo de comunicação com cada parte 

interessada. 

Matriz de Probabilidade e 

Impacto (MPI) 
Riscos Define o nível de cada risco identificado. 

Planilha de Resposta aos 

Riscos (PRR) 
Riscos 

Estabelece estratégias e ações de resposta aos 

riscos identificados. 

Planilha de Análise Fazer ou 

Comprar (PFC) 
Aquisições 

Serve para determinar quais atividades devem ser 

realizadas internamente ou adquiridas. 

Matriz de Avaliação de 

Engajamento (MAE) 
Partes Interessadas 

Identifica o nível de engajamento atual e desejado 

(futuro) de cada parte interessada no projeto. 

Fonte: Adaptado de Veras (2016) e PMI (2013). 

 

 Assim como o modelo LCC se propõe a ajudar a gestão de projetos, outros modelos 

baseados em canvas possuem a mesma finalidade. A descrição desses modelos e sua relação 

com o modelo LCC são descritos no tópico seguinte.  

  

3.5.2. LCC e demais modelos de Canvas em projetos 

  

 Ao observar as descrições dos modelos de canvas para a gestão de projetos, percebe-se 

que há muitas diferenças entre eles. Em primeiro lugar, observa-se que os modelos possuem 

diferentes propostas para gerenciar os projetos, conforme a Figura 21:  

  

Figura 21 – Atuação dos modelos de canvas no ciclo de vida 

Modelos 

Ciclo de vida de gerenciamento do projeto 

Iniciação Planejamento Execução 
Monitoramento 

e Controle 
Encerramento 

PMC Sim Sim Não Não Não 

PM Mind 

Map 
Sim Sim Sim Sim Não 

PM Visual Sim Sim Não Não Não 

LCC Sim Sim Sim Sim Sim 

Fonte: Adaptado de Finocchio (2013), Mei (2015), Camargo (2016) e Veras (2016). 

 

 No caso dos modelos PMC e PM Visual, estes possuem claramente uma proposta de 

concepção de um plano de um projeto. No entanto, esses modelos rompem com a ideia de 

constituir e separar as etapas de iniciação e planejamento, conforme recomenda o Guia 
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PMBOK. No modelo PMC, Finocchio Júnior (2013) estabelece que, após o preenchimento da 

tela, ajustes devem ser realizados mediante a discussão com patrocinadores e clientes do 

projeto, mas sem definir as matrizes e as ferramentas de planejamento nos diversos fatores-

chave. Já Camargo (2016), explica que o plano do projeto começa a ser constituído com o 

preenchimento de um canvas principal, e depois detalhado em outras oito telas complementares, 

trazendo as técnicas de planejamento. Ambos os modelos não tratam das fases de execução, 

monitoramento e controle e encerramento. 

 O modelo PM Mind Map, por sua vez, propõe uma gestão de projetos além do 

planejamento, constituindo procedimentos para a iniciação, o planejamento, a execução e o 

monitoramento e controle. Contudo, Mei (2015) não contempla diretamente no modelo a etapa 

de encerramento, como o registro de lições aprendidas e encerramento de aquisições, embora 

considera esses processos importantes. Além disso, o modelo PM Mind Map não demonstra o 

“andamento” da tela, e procura resumir todas as fases que se propõe a apresentar em uma única 

versão de tela. 

 O LCC, ao contrário dos modelos PMC e PM Visual, propõe de uma forma clara as 

etapas distintas de gerenciamento, além de considerar todas as etapas propostas pelo Guia 

PMBOK. Em relação ao PM Mind Map, o LCC se difere por considerar a tela em diferentes 

versões, não apenas pelas mudanças realizadas, mas também em relação a cada fase de 

gerenciamento.  

Durante todo o ciclo de vida, o LCC procura “contar”, por meio de um canvas dinâmico 

e mutável, a história do projeto (VERAS; MEDEIROS, 2016). Além disso, o LCC também 

estabelece uma mudança de nomenclaturas e ajustes nas telas para explicar o preenchimento 

dos campos referentes aos fatores-chave, como forma de promover a gestão do projeto ao longo 

do ciclo de vida. Por exemplo, na etapa de planejamento, a tela que representa o PGP sofre 

alterações em relação à tela que representa o TAP na etapa de iniciação, onde o gerente de 

projetos aparece como principal responsável pela sua estruturação e a coluna referente às 

justificativas, objetivos e benefícios do projeto deixa de ser considerada e só reaparece na etapa 

de encerramento. A tela referente às etapas de execução e monitoramento e controle contempla 

os campos relativos à medição dos indicadores de desempenho do projeto, apresentando 

mudanças em relação à etapa de planejamento. A Figura 22 apresenta a evolução do projeto 

com as mudanças nas telas: 
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Figura 22 – Ajustes na tela LCC durante o ciclo de vida do projeto 

 

Fonte: Adaptado de Veras (2016). 

 

Outro ponto de destaque do modelo LCC em relação aos demais modelos trata da 

definição dos artefatos, que são os documentos importantes para registrar o andamento e a 

conclusão e etapas de gerenciamento ou do próprio projeto. Embora os demais modelos 

afirmam que a construção das telas representa os documentos relativos à gestão de um projeto, 

eles não contemplam todos os documentos principais referentes a cada etapa de gerenciamento, 

ao contrário do modelo LCC. Esses documentos são importantes, pois representam a conclusão 

e a autorização do gerente de projetos, patrocinador ou equipe de controle em relação a cada 

etapa de gerenciamento (VERAS; MEDEIROS, 2016). 

 Sobre as áreas conhecimento em gestão de projetos, sugeridas pelo Guia PMBOK, o 

modelo LCC procura contemplar todas as áreas nas etapas distintas de gerenciamento, diferente 

dos demais modelos. As principais diferenças e semelhanças são apresentadas no Quadro 8 em 

seguida: 
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Quadro 8 – Áreas de conhecimento e os modelos de canvas 

Áreas 
Modelos 

PMC PM Mind Map PM Visual LCC 

Integração 

• Justificativa 

• Objetivos 

• Benefícios 

• Referências e 

medições 

• Objetivos 

• Justificativa 

• Objetivos 

• Benefícios 

• Tela LCC 

• Justificativa 

• Objetivos 

• Benefícios 

• Indicadores de 

desempenho 

• Lições Aprendidas 

Escopo 

• Entregas 

• Premissas 

• Restrições 

• Requisitos 

• Produto 

• Entregas 

• Entregáveis 

• Restrições 

• Requisitos 

• Entregas 

• Premissas 

• Restrições 

• Requisitos 

• Produto 

Tempo • Tempo • Cronograma • Prazo • Tempo 

Custos • Custos 
• Restrições 

• Custos 
• Custo • Custos 

Qualidade 
• Produto 

• Requisitos 

• Produto 

• Requisitos 

• Produto 

• Requisitos 

• Produto 

• Requisitos 

RH • Equipe • Recursos • Equipe • Equipe 

Comunicações   • Comunicações • Comunicações 

Riscos • Riscos • Riscos • Riscos • Riscos 

Aquisições  • Recursos • Mapa de aquisições • Aquisições 

Partes  

Interessadas 
• Stakeholders 

externos 

• Interessados e 

influências 

externas 

• Premissas 

• Stakeholders 

principais e demais 

stakeholders 

• Partes Interessadas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Em relação à área de gerenciamento da integração, percebe-se que os modelos PMC, 

PM Mind Map e PM Visual conseguem cobrir alguns dos processos, principalmente 

relacionados ao TAP. Contudo, há processos em que os modelos não tratam de forma 

específica, como o controle integrado de mudanças e o encerramento formal do projeto. O LCC, 

por sua vez, trata desses aspectos com as mudanças de tela e de versões, com campos auxiliares 

que ficam ao redor dos fatores-chave. 

 Sobre os processos relativos ao gerenciamento do escopo, os modelos PMC e LCC se 

equivalem em relação à definição dos campos para contemplar tais processos, embora o LCC 

defina que alguns desses campos sejam acompanhados durante a execução para fins de 

monitoramento e controle do projeto. Já o modelo PM Visual não estabelece os campos de 

“premissas” e “produto” em sua tela, limitando, assim, a sua visão sobre essa área de 

gerenciamento, porém, sugere a utilização de uma outra tela auxiliar para tratar do processo de 

construção da estrutura analítica do projeto (EAP). O modelo PM Mind Map, embora 

contemple os campos de “restrições”, “requisitos” e “premissas” em sua tela, não estabelece 

formalmente a relação entre esses campos como forma de gerenciamento do escopo. 
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 Nas áreas de conhecimento relativas ao gerenciamento de tempo, custos, riscos e 

qualidade, os modelos se equivalem na definição dos campos com algumas mudanças de 

nomenclaturas, exceto para o modelo PM Mind Map, que estabelece também o campo 

“restrições” para tratar do gerenciamento de custos. No entanto, Mei (2015), ao fazer essa 

relação, afirma que os custos são definidos com base em restrições seja elas orçamentárias ou 

não. 

 Já para os processos de gerenciamento de RH, os modelos PMC, PM Visual e LCC 

estabelecem o campo “equipe” para promover os processos de gerenciamento. Já o modelo PM 

Mind Map estabelece o campo denominado “recursos”, englobando os membros da equipe do 

projeto e outros recursos em geral, como materiais e equipamentos, por exemplo. 

 Para a área de gerenciamento de comunicações, apenas os modelos PM Visual e LCC 

definem um campo específico para lidar com esses processos. No entanto, Camargo (2016) 

sugere a criação de uma nova tela para tratar especificamente sobre as comunicações, enquanto 

Veras (2016) estabelece esse campo na própria tela principal do modelo LCC. Embora os 

demais autores dos outros três modelos enfatizem a relevância da comunicação durante a 

elaboração e desenvolvimento do projeto com a utilização de telas, não há uma especificação 

clara sobre os mecanismos de comunicação durante a elaboração do projeto nesses modelos. 

 Sobre a área de gerenciamento de aquisições, apenas os modelos PM Mind Map, PM 

Visual e LCC estabelecem um campo específico para tratar desses processos. Novamente o PM 

Visual define uma tela extra para tratar desses processos, denominada “mapa de aquisições”, 

enquanto o modelo LCC simplifica essa estrutura, incorporando na própria tela principal. O 

modelo PM Mind Map se refere ao campo “recursos” para tratar desses processos, não 

separando os recursos adquiridos com os recursos de equipe do projeto. 

 Por fim, têm-se os processos relativos à área de gerenciamento das partes interessadas, 

onde todos os modelos analisados aqui contemplam de alguma forma esses processos com 

algumas diferenças. O modelo PMC, ao contrário dos demais modelos, restringe as partes 

interessadas às organizações e pessoas externas ao projeto que podem ter algum tipo de 

influência ou são influenciadas pelo projeto. Os demais modelos definem uma visão mais ampla 

de partes interessadas, considerando partes interessadas internas ou externas (MEI, 2015; 

VERAS, 2016) ou stakeholders principais e outros envolvidos (CAMARGO, 2016). Contudo, 

Mei (2015) relaciona também as premissas como campo relacionado às partes interessadas, por 

considerar que essas informações indispensáveis ao projeto podem ser obtidas junto aos 

stakeholders. 
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 No que se refere à construção e o acompanhamento de indicadores de desempenho, 

apenas os modelos PM Mind Map e LCC especificam campos para tratar dessa questão. 

Contudo, o modelo PM Mind Map explica a construção de indicadores relacionados 

restritamente à eficiência do projeto, com variáveis de tempo, escopo e custos para realizar a 

AVA. O modelo LCC, por sua vez, trata de indicadores de uma forma mais abrangente, 

considerando indicadores de eficiência (relacionados a tempo, custos e escopo), eficácia 

(relacionados aos objetivos do projeto e aos demais campos de gerenciamento).  

 Além disso, os demais modelos, ao contrário dos modelos PM Visual e LCC, não tratam 

diretamente da formação ou da necessidade de constituição de comitês de controle. Os comitês 

de controle são relevantes para decidir aprovar ou não cada entrega, encerrar ou não cada 

aquisição e aceitar ou não cada mudança sugerida por qualquer parte interessada (VERAS; 

MEDEIROS, 2016). O PM Visual define uma outra tela auxiliar denominada “Pessoas” em que 

define a matriz de responsabilidades, contendo a estrutura organizacional com a formação de 

um comitê de gestão, atuando no controle de mudanças. Já o modelo LCC sugere a formação 

de comitês ou outras estruturas de controle com a função de controlar e autorizar as mudanças 

requeridas pelo gerente de projetos ou outras partes interessadas, como o patrocinador, porém, 

deixa em aberto o uso desse tipo de estrutura no modelo. 

 Em linhas gerais, pode-se afirmar que, com base nos casos analisados que o LCC é o 

modelo que tem a proposta de ser mais aderente às técnicas e métodos tradicionais de 

gerenciamento de projetos sugeridas pelos guias e modelos de boas práticas, conciliado à 

simplicidade de uma tela que promove uma visão integrada de processos, e seguindo um fluxo 

de atividades contemplando todo o ciclo de vida para gerenciar um projeto. 

 De acordo com a revisão teórica estabelecida neste trabalho, tem-se o resumo dos 

capítulos 2 e 3, contemplando a síntese de cada um dos tópicos desenvolvidos, de acordo com 

o Quadro 9 abaixo: 

 

Quadro 9 – Síntese do referencial teórico 

Principais Tópicos Síntese Principais autores 

Evolução e Conceitos da 

Gestão de Projetos 

Apresenta os principais conceitos sobre projetos e 

gestão de projetos, e mostra como a área evoluiu em 

termos de adoção de técnicas e ferramentas pelas 

organizações. 

Codas (1987); Munns e 

Bjeirmi (1996); Meredith 

e Mantel Jr. (2000); 

Kerzner (2001); Heldman 

(2006; 2015); Carvalho e 

Rabechini Júnior (2007; 

2015); PMI (2013); 

Xavier e Xavier (2011) 

Aubry et al. (2012); 

Veras (2016). 
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Guia PMBOK 

Consiste na descrição da estrutura de gerenciamento 

sugerida pelo guia, considerando as áreas de 

conhecimento e os processos de gerenciamento. O 

tópico demonstra que o Guia PMBOK sugere uma 

estrutura ampla de gerenciamento, com quarenta e sete 

processos em cinco grupos de gerenciamento e dez 

áreas de conhecimento.  

Dinsmore e Cabanis-

Brewin (2009); Vargas 

(2009); Sella e 

Grzybovski (2011); Lima 

et al. (2012); Gomes 

(2013); PMI (2013); 

Veras (2014); Veras 

(2016). 

Planejamento de projetos 

Descreve as principais contribuições da literatura 

sobre a aplicação e a investigação de aspectos 

associados à etapa de planejamento de projetos. 

Tradicionalmente há uma preocupação em formular 

modelos de planejamento vinculados à linha de base 

do projeto, especificamente ligados a custos, tempo e 

escopo. No entanto, outros estudos apresentam outros 

aspectos recentes que se mostram bastante relevantes 

para um bom planejamento, como o envolvimento de 

partes interessadas. 

Zwikael e Globerson 

(2004); Rahmat e Ali 

(2010); Zwikael (2009a; 

2009b); Idoro (2012); 

Neto e Patah (2013); Ali 

e Kidd (2014); Tasevska, 

Damij e Damij (2014); 

Zwikael et al. (2014); 

Heravi, Coffey e 

Trigunarsyah (2015); 

Ruiz-Martin e Poza 

(2015); Balfe et al. 

(2016); Chen, Chen e Lin 

(2016); Veras (2016);  

Críticas às práticas 

tradicionais 

Trata-se de um tópico que complementa o tópico 

anterior, como forma de justificar porque as práticas 

tradicionais de gestão de projetos não são adequadas a 

esse novo contexto em sua estrutura convencional.  

Geraldi; Maylor; 

Williams (2011); 

Whitney; Daniels (2013) 

Parker et al., (2013); 

Chaves et al. (2016); 

Lafetá; Barros; Leal 

(2016). 

Abordagem Lean 
Descreve a origem da gestão visual e os principais 

conceitos dessa abordagem. 

Parry e Turner (2006); 

Oliveira (2007); Bryde e 

Schulmeister (2012); 

Jaca et al. (2014); 

Valente, Teixeira e 

Merino (2014); Pivatto e 

Formoso (2016); 

Kadarova e Demecko 

(2016); Balfour et al. 

(2017); Prata e Giroletti 

(2017).  

Gestão visual 

Explica os conceitos, ferramentas utilizadas, 

benefícios e dificuldades de se trabalhar com a gestão 

visual.  

Parry e Turner (2006); 

Eppler e Bresciani 

(2013); Jaca et al. (2014); 

Teixeira e Merino (2014); 

Bititci, Cocca e Ates 

(2015); Tezel et al. 

(2015); Beynon-Davies; 

Lederman (2016); 

Eaidgah et al. (2016); 

Tezel; Koskela; 

Tzortzopoulos, 2016; 

Steenkamp; Hagedorn-

Hanses; Oosthuizen 

(2017). Tezel e Aziz 

(2017a; 2017b).   

Modelos baseados em 

canvas 

Descreve o surgimento de telas integradoras de gestão, 

conhecidas como canvas, que são um desdobramento 

da gestão visual dentro do contexto moderno. 

Osterwalder e Pigneur 

(2011); Naggar (2015); 

Jackson, Scott e 

Schwagler (2015); 

Teixeira (2015); Joyce e 
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Paquin (2016); Teixeira e 

Lopes (2016); Araújo et 

al. (2017). 

Canvas em planejamento 

e gestão de projetos 

Apresenta os principais modelos de canvas e 

planejamento e gestão de projetos. Nesse tópico, são 

descritos os três primeiros modelos desenvolvidos no 

Brasil, considerando as suas estruturas e finalidades. 

Finocchio Júnior (2013); 

Mei (2015); Camargo 

(2016). 

Life Cycle Canvas (LCC) 

Apresenta o modelo de canvas para a gestão de 

projetos mais recente, o LCC, com suas caraterísticas, 

estrutura e propósito. Este tópico também contempla a 

descrição dos aspectos inerentes à estrutura sugerida 

pelo Guia PMBOK que o modelo LCC se propõe. Há 

também a descrição comparativa dos quatro modelos 

de canvas apresentados anteriormente. 

Veras (2016). 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Com base na discussão dos assuntos que envolvem o tema da pesquisa, foi constituído 

o modelo teórico do presente trabalho no capítulo seguinte, em conjunto com as questões de 

pesquisa e a definição das variáveis do modelo.  
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4. MODELO TEÓRICO DA PESQUISA 

 

 Diante das discussões apresentadas no resgate teórico sobre o tema tratado na presente 

tese, foram definidas as relações apresentadas na Figura 23 abaixo. Para alcançar o objetivo 

geral da pesquisa, foram estabelecidas as relações entre os construtos de acordo com os 

objetivos específicos do trabalho e com as hipóteses estabelecidas. As hipóteses revelam 

supostas respostas, sendo formuladas com base em relações dedutivas (FACHIN, 2003). Para 

construir as hipóteses, o pesquisador levou em consideração o que a literatura recomenda, 

considerando que as hipóteses devem estar conditas em uma estrutura conceitual. Neste caso, 

foram estabelecidas as descrições para cada objetivo formulado, com base em estudos 

anteriores relacionados aos benefícios da gestão visual e aos processos sugeridos pelo PMI 

(2013) no Guia PMBOK, apresentados em seguida: 

 

Figura 23 – Modelo teórico da pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

4.1. OBJETIVOS DA PESQUISA E OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS  

 

Objetivo específico 1: verificar se há aderência do modelo LCC aos processos de planejamento 

e áreas de conhecimento sugeridos pelo Guia PMBOK. 

 

 Para alcançar este objetivo, foram definidas as variáveis de planejamento associadas à 

estrutura de planejamento de projetos proposta pelo PMI (2013) no Guia PMBOK 5ª edição, de 
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acordo com a Figura 24. A ideia é que por meio desta relação se obtenham os processos de 

planejamento de projetos em que o modelo LCC se mostra mais aderente.  

Segundo Veras (2016), o LCC enquanto modelo de canvas procura ser bem integrado 

aos processos sugeridos no Guia PMBOK. O fato de utilizar essa estrutura como referência para 

analisar a relação se deve porque o guia reflete as boas práticas reconhecidas no mundo 

corporativo, sendo o mais difundido, segundo Carvalho e Rabechini Júnior (2015), em mais de 

cem países, incluindo o Brasil. 

 

Figura 24 – Relação entre o modelo LCC e o planejamento de projetos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

O referencial teórico da presente pesquisa sobre planejamento de projetos aponta para 

algumas áreas e elementos críticos para se ter um bom planejamento, que podem influenciar 

nas demais etapas de gerenciamento, considerando, além dos aspectos que compõem a linha de 

base, como tempo, custos e escopo (REDWAY, 1985; ZWIKAEL; GLOBERSON, 2004), se 

estendendo para outras áreas, como o planejamento da integração (ZWIKAEL; GLOBERSON, 

2004), de riscos (DEY; TABUCANON; OGUNLANA, 1994; ZWIKAEL, 2009b; ZWIKAEL 

et al., 2014), de aquisições (ZWIKAEL, 2009a), de recursos humanos (SHAPIRA; LAUFER; 

SHENHAR, 1994; ZWIKAEL; GLOBERSON, 2004) e de partes interessadas (DVIR; RAZ; 

SHENHAR, 2003; RAHMAT; ALI, 2010; KLOPPENBORG; TESCH; MANOLIS, 2011; 

GIEZEN, 2012; HERAVI, COFFEY; TRIGUNARSYAH, 2015). Portanto, procura-se 

descobrir nesta relação quais processos sugeridos pelo Guia PMBOK o modelo LCC se 

apresenta aderente em termos de planejamento de projetos. 

De acordo com o PMI (2013), existem vinte e quatro processos de planejamento 

vinculados ao Guia PMBOK 5ª edição, envolvendo dez áreas de conhecimento, que por sua vez 

compõem os construtos de planejamento de projetos. Para ter um maior equilíbrio entre os 

construtos, foram definidas entre três e quatro variáveis para cada construto que representa cada 
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área de conhecimento, de acordo com a sua dimensão e funcionalidade propostos pelo PMI 

(2013). Tais variáveis são descritas no Quadro 10.  

 

Quadro 10 – Variáveis relacionadas ao planejamento de projetos 

Construto Variável Descrição da variável Referências 

Planejamento 

da integração 

InBase – Base 

integrada 

Se refere à definição de uma base integrada de 

todo o trabalho a ser desenvolvido no projeto. 

Vargas 

(2009); PMI 

(2013); 

Carvalho e 

Rabechini 

Junior (2015). 

InTrab – Plano de 

trabalho 

Descreve como o trabalho será executado para 

alcançar os objetivos do projeto. 

InPlano – Plano de 

gerenciamento do 

projeto 

Envolve o processo de definir, preparar e 

coordenar todos os planos auxiliares, integrando-

os a um plano abrangente. 

Planejamento 

do escopo 

EsReq – Coleta de 

requisitos 

Envolve a coleta de requisitos exigidos pelas 

partes interessadas envolvidas no projeto. 

EsEnt – Definição 

das entregas 

Trata da definição dos principais marcos ou 

entregas que, e conjunto, constituem o produto do 

projeto. 

EsPac – 

Decomposição das 

entregas 

Se refere ao detalhamento das entregas do projeto 

em pacotes e atividades menores. 

EsPlano – Plano de 

gerenciamento das 

entregas 

Descreve como as entregas serão definidas, 

desenvolvidas, monitoradas, controladas e 

verificadas, sendo essas entregas a base central do 

escopo. 

Planejamento 

do tempo 

TeCrono – 

Desenvolvimento do 

cronograma 

Envolve o processo de análise das sequências das 

atividades, suas durações, recursos e restrições do 

cronograma do projeto. 

TeSeq – Definição 

das atividades 

Identifica e documenta as ações específicas a 

serem realizadas para produzir as entregas do 

projeto. 

TePrazos – 

Estimativa de prazos 

e recursos 

Trata do processo de estimativa de tipos, e 

quantidades de materiais e outros recursos 

necessários para a realização do projeto, bem 

como os períodos de trabalho necessários para 

terminar as atividades com os recursos estimados. 

TePlano – Plano de 

gerenciamento do 

cronograma 

Estabelece as políticas, procedimentos e a 

documentação para o planejamento, 

desenvolvimento, gerenciamento, execução e 

controle do cronograma do projeto. 

Planejamento 

dos custos 

CtCustos – 

Estimativa de custos 

Desenvolve uma estimativa de custos e recursos 

monetários necessários para terminar as 

atividades do projeto. 

CtOrc – Orçamento 

global 

Diz respeito ao processo de agregação dos custos 

estimados de atividades individuais ou pacotes de 

trabalho para estabelecer uma linha de base de 

custos autorizada. 

CtInd – Definição de 

indicadores 

Se refere à definição de custos e valor agregado 

para medir a evolução do projeto. 

CtPlano – Plano de 

gerenciamento de 

custos 

Envolve o processo de estabelecer as políticas, os 

procedimentos, e a documentação para o 

planejamento, gestão, despesas, e controle dos 

custos do projeto. 

Planejamento 

da qualidade 

QuPadrões – Padrões 

de qualidade 

Trata da definição e identificação dos padrões de 

qualidade do projeto. 
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QuReq – Requisitos 

de qualidade 

Trata do processo de identificar os requisitos 

exigidos pelas partes interessadas envolvidas no 

projeto. 

QuPlano –  Plano de 

gerenciamento da 

qualidade 

É o processo de identificar os requisitos e/ou 

padrões da qualidade do projeto e suas entregas, 

além da documentação de como o projeto 

demonstrará a conformidade com os requisitos 

e/ou padrões.  

Planejamento 

de Recursos 

Humanos 

RhPapeis – Papeis e 

responsabilidades 

Processo relacionado à identificação e 

documentação dos papeis e responsabilidades 

necessárias de cada membro da equipe do projeto. 

RhTre – 

Necessidades de 

treinamento 

Levanta as necessidades de treinamento da equipe 

do projeto em função das entregas. 

RhPlano – Plano de 

gerenciamento da 

equipe 

Trata da criação de um plano de gerenciamento 

do pessoal que compõe a equipe do projeto. 

Planejamento 

das 

comunicações 

CoDoc – 

Documentação da 

comunicação 

Se refere à identificação e documentação do tipo 

de comunicação mais adequado com as partes 

interessadas do projeto. 

CoTipo – Tipo de 

comunicação 

Define o tipo de informação que deve ser 

comunicada a cada parte interessada. 

CoPlano – Plano de 

gerenciamento das 

comunicações 

Processo em que se desenvolve um plano de 

comunicação do projeto com base nas 

necessidades de informação e requisitos das 

partes interessadas e ativos organizacionais 

disponíveis. 

Planejamento 

de riscos  

RiRiscos – 

Identificação dos 

riscos 

Se refere ao processo de determinar os riscos que 

podem afetar o projeto e de documentação de suas 

características. 

RiAna – Análise de 

riscos 

Envolve o processo de análise e priorização dos 

riscos para uma ação posterior. 

RiResp – Respostas 

aos riscos 

Desenvolve opções e ações para aumentar as 

oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos 

do projeto. 

RiPlano – Plano de 

gerenciamento de 

riscos 

Se refere ao processo de definição de como 

conduzir as atividades de gerenciamento dos 

riscos de um projeto. 

Planejamento 

de aquisições 

AqNec – 

Necessidades de 

aquisição do projeto  

Diz respeito à identificação das necessidades de 

aquisição de produtos ou serviços para o projeto. 

AqDec – Decisões de 

compra 

O modelo LCC ajuda a documentar as decisões de 

compra de produtos ou serviços para o projeto. 

AqPlano – Plano de 

gerenciamento de 

aquisições 

Envolve o processo de documentação das 

decisões de compras do projeto. 

Planejamento 

das partes 

interessadas  

PaEng – Nível de 

engajamento 

Define o nível de engajamento atual e desejado 

das partes interessadas do projeto. 

PaAcao – Ações de 

engajamento  

Desenvolve ações de promoção a um maior 

engajamento das partes interessadas do projeto. 

PaPlano – Plano de 

gerenciamento das 

partes interessadas  

Processo que ajuda a identificar estratégias de 

gerenciamento necessárias para o engajamento 

das partes interessadas. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Objetivo específico 2: analisar se há diferenças em relação à utilização de ferramentas de apoio 

sugeridas no Guia PMBOK para o planejamento de projetos com a aplicação do modelo LCC.  
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Para alcançar este objetivo de pesquisa, foi considerada a variável relacionada ao uso 

das ferramentas de apoio sugeridas no Guia PMBOK em conjunto com o modelo LCC para 

planejar projetos, no intuito de diferenciar os grupos em relação ao uso dessas ferramentas de 

apoio, conforme a Figura 25: 

 

Figura 25 – Relação entre o uso de ferramentas de apoio com o modelo LCC e o 

planejamento de projetos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Neste caso, pretende-se verificar se o grupo que utilizou as ferramentas de apoio ao 

projeto diverge do outro grupo em termos de percepção sobre o quanto o modelo LCC facilita 

o planejamento de projetos. Essas ferramentas também são sugeridas pelo PMI (2013) como 

forma de aprimorar o planejamento de modo a dar apoio ao detalhamento do escopo e estruturar 

a linha de base para a execução do projeto. Neste caso, foi atribuída a seguinte hipótese: 

 

H1: Existe diferença entre os grupos em relação à utilização de ferramentas de apoio 

sugeridas no Guia PMBOK para o planejamento de projetos. 

 

Esta variável foi incluída no modelo de pesquisa por considerar que os modelos de 

canvas propostos para construir o planejamento de projetos divergem quanto às suas propostas 

(Quadro 11). Enquanto os modelos PMC e PM Mind Map, propostos por Finocchio Júnior 

(2013) e Mei (2015) respectivamente, seguem a lógica de estruturação proposta por 

Osterwalder e Pigneur (2011) no modelo BMC, ao considerar a construção do planejamento de 

um projeto apenas em uma tela principal, Camargo (2016) sugere no modelo PM Visual o uso 

de telas auxiliares com o intuito de construir um planejamento de forma mais detalhada, porém, 

seguindo a proposta da gestão visual. Veras (2016) também sugere no modelo LCC essa forma 
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de estruturação do planejamento alinhada às práticas recomendadas pelo PMI. Neste sentido, 

esta análise pode ajudar a identificar a forma de estruturação mais adequada do planejamento 

de um projeto seguindo a proposta da gestão visual em modelos baseados em canvas, 

especificamente o LCC. 

 

Quadro 11 – Variável relacionada ao uso de ferramentas de apoio ao planejamento de 

projetos sugeridas pelo PMI (2013) no Guia PMBOK 
Construto Variável Descrição da variável Referências 

Ferramentas 

de apoio ao 

planejamento 

UsouFerr – Uso de 

ferramentas 

Descreve se o respondente utilizou 

ou não as ferramentas de apoio ao 

planejamento de projetos sugeridas 

no Guia PMBOK. 

PMI (2013); Camargo 

(2013); Veras (2016). 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Objetivo específico 3: identificar os benefícios da gestão visual inerentes ao modelo LCC que 

facilitam o planejamento de projetos. 

 

 Para realizar este objetivo específico, foram definidas as variáveis contidas no construto 

de benefícios da gestão visual, que, de acordo com a literatura recente, são os benefícios gerados 

pelo uso de ferramentas e modelos visuais nas organizações. Elas são variáveis preditoras ou 

independentes em relação à variável dependente “PlanProj”, que representa o valor médio das 

variáveis relacionadas ao planejamento de projetos, definindo o nível geral de planejamento 

obtido com a utilização do modelo LCC, conforme a Figura 26 representada em seguida: 

 

Figura 26 – Relação entre os benefícios da gestão visual promovidos pelo modelo LCC e o 

planejamento de projetos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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 Como a utilização de modelos de quadros ou telas (canvas) é considerada como um tipo 

de aplicação da gestão visual, foi utilizado esse construto para representar os benefícios do 

modelo LCC no planejamento de projetos, e estabelecer assim quais desses benefícios 

promovidos pelo modelo LCC influenciam no planejamento de projetos dentro da proposta 

sugerida pelo Guia PMBOK, incluindo as boas práticas de planejamento.  

 Para verificar as relações propostas, foi definida a seguinte hipótese: 

 

H2: Os benefícios da gestão visual promovidos pelo modelo LCC facilitam o planejamento 

de projetos. 

 

Segundo as discussões apresentadas neste trabalho, a gestão visual, por meio do uso de 

ferramentas e modelos visuais, tais como o modelo LCC, podem tornar mais transparente e 

visível as informações (PARRY; TURNER, 2006; BRADY, TZORTZOPOULOS; ROOKE, 

2012; TJELL; BOOSCH-SIJTSEMA, 2015; EAIDGAH et al., 2015; TEZEL; KOSKELA; 

TZORTZOPOULOS, 2016; STEENKAMP; HAGEDORN-HANSEN; OOSTHUIZEN, 2017; 

TEZEL; AZIZ, 2017a), simplificar o fluxo de informações e tornar a informação mais fácil e 

compreensível (EAIDGAH et al., 2016; JANSSON; WIKLUND; LIDELÖW, 2016; TEZEL, 

KOSKELA; TZORTZOPOULOS, 2016),  promover uma maior colaboração dos envolvidos 

(NICOLINI, 2007; BRYDE; SCHULMEISTER, 2012; EPPLER; BRESCIANI, 2013; VIANA 

et al., 2014), promover a comunicação12 (LINDLÖF; SÖDERBERG, 2011; BITITCI, COCCA; 

ATES, 2015; TEZEL et al., 2015; BEYNON-DAVIES; LEDERMAN, 2016; BALFOUR et al., 

2017) e coordenação de atividades e pessoas envolvidas na organização (LINDLÖF; 

SÖDERBERG, 2011; TEIXEIRA; MERINO, 2014; BITITCI, COCCA; ATES, 2015; TJELL; 

BOOSCH-SIJTSEMA, 2015; BEYNON-DAVIES; LEDERMAN, 2016; TEZEL; AZIZ, 

2017a). Tais variáveis estão especificadas no Quadro 12: 

 

Quadro 12 – Variáveis relacionadas aos benefícios da gestão visual 

Construto Variável Descrição da variável Referências 

Benefícios da 

gestão visual  

BeTransp – 

Transparência 

Promove a visibilidade e a 

transparência das informações 

contidas no projeto. 

 

Parry e Turner (2006); Brady, 

Tzortzopoulos e Rooke 

(2012); Tjell e Boosch-

Sijtsema (2015); Eaidgah et 

al. (2015); Tezel, Koskela e 

Tzotzopoulos (2016); 

                                                 

12 Diferente do construto de “Planejamento das comunicações (COM)”, em que se define o planejamento das 

comunicações com as partes interessadas, esta variável se refere basicamente à comunicação dos envolvidos 

durante a elaboração do projeto, isto é, durante o seu planejamento. 
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Steenkamp, Hagedorn-Hansen 

e Oosthuizen (2017); Tezel e 

Aziz (2017a). 

BeSimp – 

Simplificação 

Promove a simplificação do 

fluxo e informações do projeto. 

Eaidgah et al. (2016); 

Jansson; Wiklund e Lidelöw 

(2016); Tezel, Koskela e 

Tortzopoulos (2016). 

BeCom – Comunicação 

Promove a comunicação dos 

envolvidos na elaboração do 

projeto. 

Nicolini (2007); Bryde e 

Schulmeister (2012); Eppler e 

Bresciani (2013); Viana et al. 

(2014). 

BeColab – Colaboração 

Promove a colaboração dos 

envolvidos na elaboração do 

projeto. 

Lindlöf e Söderberg (2011); 

Bititci, Cocca e Ates (2015); 

Tezel et al. (2015); Beynon-

Davies e Lederman (2016); 

Balfour et al. (2017); Tezel e 

Aziz (2017a). 

BeCoor – Coordenação 

Promove a coordenação do 

trabalho entre os envolvidos 

com a elaboração do projeto. 

Lindlöf e Söderberg (2011); 

Teixeira e Merino (2014); 

Bititci, Cocca e Ates (2015); 

Tjell e Boosch-Sijtsema 

(2015); Beynon-Davies e 

Lederman (2016); Tezel e 

Aziz (2017a). 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Objetivo específico 4: verificar o efeito da experiência profissional na relação entre os 

benefícios da gestão visual promovidos pelo modelo LCC e o planejamento de projetos.  

 

Uma variável moderadora, conhecida também como variável interveniente é uma 

variável capaz de condicionar um fenômeno sem ter uma explicação essencial, estabelecendo, 

assim, uma cadeia de “causação”, ou seja, ela se coloca entre a variável independente e a  

dependente com o intuito de anular, ampliar ou diminuir o impacto da variável independente 

sobre a variável dependente (FACHIN, 2003; AGRESTI; FINLAY, 2012). Assim, foram 

definidas como variáveis moderadoras as variáveis associadas à experiência profissional dos 

respondentes participantes da pesquisa, onde a relação com o modelo proposto é apresentada 

na Figura 27:  

 

Figura 27 – Relação entre a experiência profissional e o planejamento de projetos 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Em relação ao construto de experiência profissional, foram definidas três variáveis. As 

duas primeiras se referem, respectivamente, à experiência dos respondentes em termos de 

atuação na área de gestão de projetos e na função de gerente de projetos. Com a inclusão dessas 

variáveis, pretende-se verificar se o fato desses profissionais terem experiência influencia 

positivamente ou não na relação entre o modelo LCC e o planejamento dos projetos. Para 

analisar estas relações, foi estabelecida a seguinte hipótese: 

 

H3: Profissionais com experiência profissional têm percepções diferentes em relação ao 

quanto o modelo LCC facilita o planejamento de projetos, quando comparados a 

profissionais sem experiência. 

 

Considera-se que o tempo de experiência destes profissionais pode ser um indicador 

importante quanto à sua percepção acerca do modelo LCC pelo fato de que possivelmente esses 

respondentes já conheçam ou tenham contato com outros métodos, práticas e ferramentas de 

planejamento de projetos. Ao contrário do que define o PMI (2013), ao considerar que o 

desenvolvimento e a estruturação da gestão do projeto, sobretudo o planejamento, fica a cargo 

do gerente de projetos, nas abordagens baseadas em canvas, sugere-se a construção em si do 

planejamento com o envolvimento das equipes (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011; 

FINOCCHIO JÚNIOR, 2016; CAMARGO, 2016).  

A terceira variável inclusa neste construto se refere à experiência dos respondentes em 

relação a outros modelos baseados em canvas para planejamento, onde se busca analisar se o 

fato destes profissionais já terem experiência com outros modelos de canvas, por já terem 

participado da construção de algum tipo de planejamento baseado em telas, diferente de 
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estruturas convencionais (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011; FINOCCHIO JÚNIOR, 2013; 

MEI, 2015; CAMARGO, 2016) influenciam de alguma forma na relação entre o modelo LCC 

e o planejamento de projetos. Tais variáveis apresentadas são descritas no Quadro 13 em 

seguida: 

 

Quadro 13 – Variáveis relacionadas à experiência profissional  

Construto Variável Descrição da variável Referências 

Experiência 

profissional 

TempExpD – 

Experiência em 

gestão de projetos 

Descreve se o respondente possui ou 

não experiência na área de gestão de 

projetos. 

PMI (2013). 

TempExpGPD – 

Experiência como 

gerente de projetos 

Descreve se o respondente possui ou 

não experiência na função de 

gerente de projetos. 

PMI (2013). 

UsouCanvas – 

Experiência com 

outros modelos de 

canvas 

Descreve se o respondente possui ou 

não experiência com outros modelos 

de canvas em planejamento. 

Osterwalder e Pigneur 

(2011); Finocchio Júnior 

(2013); Mei (2015); 

Camargo (2016). 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Para debater estas questões e realizar os objetivos constituídos na pesquisa, serão 

estabelecidos os procedimentos metodológicos na seção seguinte. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo trata das técnicas e dos procedimentos metodológicos utilizados na 

pesquisa para ajudar na realização dos objetivos. O capítulo está dividido em cinco partes: 

caracterização da pesquisa, estruturação bibliográfica da pesquisa, universo e amostra, 

procedimentos de coleta de dados e procedimentos de análise estatística dos dados. 

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

A pesquisa pode ser caracterizada como sendo dedutiva quanto à sua abordagem, 

exploratória e descritiva quanto aos seus objetivos, quantitativa quanto à sua natureza, e 

transversal quanto ao seu horizonte temporal.  

No que se refere ao processo dedutivo, a pesquisa procura verificar se as premissas 

sustentam de modo completo a conclusão do estudo (MARCONI; LAKATOS, 2008). Deste 

modo, pretende-se partir dos postulados teóricos que retratam a utilização da gestão visual, 

especialmente sobre o modelo LCC, bem como os aspectos essenciais referentes ao 

planejamento de projetos estabelecidos no Guia PMBOK, no intuito de poder estabelecer 

conclusões sobre o assunto dentro deste contexto. Esses postulados foram organizados em uma 

estrutura teórica composta pelos objetivos da pesquisa que procuram analisar as relações entre 

o LCC e o planejamento de projetos.  

A pesquisa é exploratória, pois considera-se que explora uma área de pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado (VERGARA, 2011). Conforme discussão 

apresentada na justificativa, estudos anteriores sugerem a realização de pesquisas com modelos 

de planejamento de projetos diferentes em relação às práticas tradicionais e que lidem melhor 

com a realidade atual das organizações. Em se tratando deste assunto, percebe-se que alguns 

estudos no Brasil foram realizados com novas abordagens em gestão de projetos, no entanto, 

com pouca exploração sobre a sua relação com as práticas tradicionais e suas vantagens de 

utilização. Além disso, pelas investigações realizadas, os estudos sobre a gestão visual não 

conseguiram ainda avançar na construção de um modelo específico que trate dos benefícios em 

utilizar modelos e ferramentas visuais, sobretudo, na área de gestão de projetos. 

O estudo também pode ser classificado quanto aos fins como sendo descritivo, pois ele 

busca especificar características e traços importantes de qualquer fenômeno analisado 

(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013), que, neste caso, envolve a análise do modelo LCC 

no contexto do planejamento de projetos. 
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A pesquisa é de natureza quantitativa, sendo desenvolvida por meio de uma survey.  Ela 

utiliza a estatística e a matemática como recursos principais para a análise das informações. 

Deste modo, foi realizada a quantificação durante o processo de coleta e análise dos dados, já 

que o propósito da pesquisa implica em buscar resultados precisos, comprovados a partir de 

medidas das variáveis estabelecidas e sua influência em relação a outras variáveis (MICHEL, 

2009), considerando que o estudo se destina a analisar as relações entre o modelo LCC, seus 

benefícios e suas implicações para o planejamento de projetos. 

No que se refere ao horizonte temporal, o estudo pode ser considerado transversal, pois 

utiliza, segundo Wooldridge (2010), um conjunto de dados que representa uma amostra de 

indivíduos em um determinado ponto no tempo, ignorando durante o processo de coleta de 

dados quaisquer diferenças de tempo não importantes.   

Para facilitar o entendimento sobre o percurso metodológico adotado, foi definido o 

desenho da pesquisa, apresentado na Figura 28. 

 

Figura 28 – Desenho da pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Tendo como base o desenho da pesquisa, têm-se nas próximas seções a descrição dos 

procedimentos metodológicos adotados para esta pesquisa. 

 

5.2. CONSTRUÇÃO DO MODELO TEÓRICO DA PESQUISA 
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 Em relação à estrutura bibliográfica, o referencial teórico foi construído seguindo as 

recomendações propostas por Creswell (2010), que define sete passos importantes para a 

condução de uma revisão literária: 

1. Identificação das palavras-chave (strings de busca); 

2. Coleta do material de leitura em bases de dados; 

3. Localização dos artigos associados ao tema de interesse da pesquisa; 

4. Priorização dos artigos mais importantes; 

5. Montagem do mapa da literatura; 

6. Esboço e construção dos resumos de leitura do material coletado; 

7. Estruturação e organização dos conceitos importantes. 

 Com base nessas recomendações, a construção do arcabouço teórico, abrangendo quatro 

etapas, seguiu uma estrutura adaptada para esta pesquisa, incluindo buscas livres e direcionadas 

aos temas, fichamento das leituras relevantes em relação a cada tópico central do referencial 

teórico, leitura sistematizada dos fichamentos e construção textual e estruturação de conceitos 

e resultados principais de pesquisas anteriores. 

Em um primeiro momento, foram realizadas pesquisas que tratavam sobre as práticas 

relacionadas ao Guia PMBOK, tanto na literatura nacional quanto internacional, mediante 

buscas realizadas nas bases de pesquisas nacionais Periódicos Capes, Scientific Periodicals 

Electronic Library (Spell), base de dados da Anpad, e nas bases de pesquisas internacionais 

Google Acadêmico, Plataforma b-on, Science Direct, Esmerald Insight, Web of Science, 

Scopus, Springer e Wiley. Vale destacar que em algumas bases de dados houve restrição de 

acesso a alguns artigos e pesquisas, sendo, no entanto, um volume pequeno de publicações em 

meio à quantidade de pesquisas encontradas sobre os temas que envolvem a presente tese.  

 O processo de coleta e organização dos dados neste primeiro momento foi desenvolvido 

a partir de uma pesquisa livre acerca do Guia PMBOK, utilizando strings de busca presentes 

nos títulos e/ou palavras-chave dos artigos, de forma que estes remetessem ao tema abordado. 

Logo, estes foram relacionados aos grupos de processos de gestão de projetos, bem como as 

áreas de conhecimento.  

Em seguida, foram catalogados os artigos que tratavam especificamente sobre o tema, 

sendo divididos entre a literatura nacional e a literatura internacional. Receberam destaque as 

pesquisas que tratavam sobre os grupos de processos de gerenciamento que compõem o ciclo 

de vida do projeto, tendo obtido, em sua maioria, pesquisas que tratavam de planejamento de 

projetos. Neste primeiro momento foram obtidos quarenta e oito artigos que tratavam de 

questões relacionadas ao ciclo de vida do projeto proposto pelo PMI (2013) no Guia PMBOK.  
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Em paralelo, foram feitas as leituras dos artigos também que abordavam 

especificamente da avaliação das boas práticas, incluindo estudos que comparavam o Guia 

PMBOK com outros modelos, como o PRINCE2, métodos ágeis e outras abordagens, 

totalizando trinta artigos, onde foram destacados os autores de maior referência sobre o assunto, 

bem como as abordagens teóricas, limitações e sugestões para pesquisas futuras. 

A partir dessas leituras, foi visto que os estudos de uma forma geral abordavam algumas 

vantagens relacionadas às práticas tradicionais, porém, remetiam a uma complexidade maior 

na gestão de projetos, pelo qual se fazia necessário investigar esses conceitos. Deste modo, 

foram realizadas buscas de artigos que tratavam da complexidade em gestão de projetos, onde 

se discutia diversos aspectos que formavam essa complexidade, bem como as críticas inerentes 

às práticas tradicionais, incluindo o Guia PMBOK, principalmente em relação à construção do 

planejamento do projeto. Essas pesquisas sugeriram outros estudos que propusessem a 

investigação de modelos de planejamento sob uma lógica diferente das práticas tradicionais. 

 A partir das limitações e sugestões propostas para estudos futuros, foi identificada a 

necessidade de investigar os modelos baseados em canvas, como uma forma de considerar esses 

modelos como alternativas ao planejamento convencional de projetos. Ao observar a literatura 

sobre gestão de projetos, sobretudo a literatura nacional, foi percebido o surgimento de diversos 

modelos baseados em canvas ligados à gestão de projetos. Esses modelos partem de uma 

tendência na área de gestão em relação à adoção de modelos visuais inovadores aplicados a 

diferentes perspectivas do negócio. Para discutir esses modelos, foi feita uma busca inicial por 

estudos que abordavam o modelo BMC, utilizando os strings de busca “BMG”, “BMC”, 

“canvas”, “business model generation” e “business model canvas”, no qual trata da origem da 

formulação destes modelos, como forma de introduzir o assunto, onde foram encontrados 

alguns estudos bem recentes. Para complementar essa busca, também foram realizadas buscas 

e leituras de artigos que tratavam de modelos visuais e da gestão visual de uma forma geral, 

visto que a leitura sobre modelos em canvas faziam referência a estudos sobre modelos visuais 

como modelos percussores para a sua formação. 

 Já em relação aos modelos de canvas em planejamento e gestão de projetos, por terem 

sido criados recentemente, foram realizadas buscas em relação a possíveis publicações focadas 

no seu uso. Entretanto, poucos trabalhos foram encontrados. Em se tratando de artigos, os 

estudos se concentram no uso do modelo LCC, seja através da descrição do modelo (VERAS; 

MEDEIROS, 2016) ou na sua aplicação no planejamento de projetos (MEDEIROS et al., 2017). 

Desse modo, se decidiu concentrar a discussão de forma descritiva, baseado nos autores que os 

propuseram nos livros publicados sobre os modelos.  
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Para sintetizar este processo de busca para a construção do arcabouço teórico desta tese, 

têm-se o Quadro 14: 

 

Quadro 14 – Critérios de busca de material para a construção teórica da pesquisa 

Aspectos Critérios 

Temas buscados 

• Planejamento de projetos; 

• Práticas sugeridas pelo Guia PMBOK; 

• Complexidade em gestão e planejamento de projetos; 

• Gestão visual; 

• Modelos de canvas; 

• Modelos de canvas em gestão e planejamento de projetos. 

Objetivo 
• Buscar lacunas e sugestões de estudos futuros relacionados ao 

planejamento de projetos e à aplicação da gestão visual em projetos. 

Fontes primárias 

• Periódicos Capes; 

• Scientific Periodicals Electronic Library (Spell); 

• Google acadêmico; 

• Science Direct; 

• Web of Science; 

• Scopus; 

• Springer; 

• Willey; 

• Plataforma b-on. 

Strings de busca 

• Planejamento de projetos: “Project planning”, “Project 

management”, “Planning projects”;  

• Complexidade em projetos: “Complexity projects”, “Complexity 

project planning”;  

• Guia PMBOK: “PMBOK”, “PMBOK guide”;  

• Canvas e modelos visuais: “Canvas, “Business model generation”, 

“Business model canvas”, “Project canvas”, “Visual management”, 

“Project visual management”, “Visual tools in project 

management”, “Visual management in projects”. 

Publicações incluídas 

• Publicações de preferência a partir do ano de 2012; 

• Verificação de aderência ao tema a partir do título e resumo do 

trabalho. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Vale ressaltar que para organizar o material coletado e priorizar as leituras relevantes, 

foi montada uma estrutura de fichamento, seguindo as recomendações propostas por Beaud 

(2005), onde foram escritos os resumos dos estudos, definindo temas abordados, objetivo, 

método utilizado, principais resultados, limitações e sugestões para estudos futuros. Esta fase 

foi importante para estabelecer os pontos chaves, identificar os assuntos correlatos e promover 

a discussão entre os autores. 

 A partir de então, foram construídos os tópicos e organizados os conceitos mais 

relevantes para a pesquisa, de acordo com cada tema abordado e modelos teóricos, dando 

subsídio à construção do modelo teórico da pesquisa, bem como as questões a serem 

respondidas. Assim, foi constituída a base teórica desta tese, elencando pontos importantes em 
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estudos sobre o planejamento de projetos, Guia PMBOK e modelos baseados em canvas em 

projetos, com destaque para o modelo LCC. 

 

5.3. UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

O universo ou população de uma pesquisa se refere a um conjunto de elementos que 

possuem determinadas características em comum, onde se pretende fazer inferências 

(RICHARDSON et al., 2015; COOPER; SCHINDLER, 2016). Os elementos que compõem 

um universo ou população podem ser indivíduos, empresas, produtos, inventários, escolas, 

notas, ou qualquer coisa que possa ser mensurada, contada ou ordenada (STEVENSON, 1981).   

Contudo, Sampieri, Collado e Lucio (2013) alertam para uma falha comum em trabalhos 

científicos, quando não se tem de forma clara e suficientemente descritas as características da 

população a ser estudada, para que sejam delimitados os parâmetros amostrais.  

Assim, o universo desta pesquisa compreendeu os gerentes e membros das equipes dos 

projetos que já utilizaram o modelo LCC para planejar projetos, considerando os profissionais 

que utilizaram a versão 2.0 do modelo LCC, tanto do setor privado como do setor público. A 

versão 2.0 se difere da versão anterior 1.3 (versão inicial do modelo), por sugerir o uso de 

ferramentas de apoio ao planejamento, bem como a inversão na ordem de apresentação de 

alguns fatores-chave propostos pelo modelo e a inclusão de caixas de preenchimento e 

descrição de indicadores de desempenho do projeto.  

Ao considerar a observação de Sampieri, Collado e Lucio (2013), foi considerado como 

critério para caracterizar esta população o fato de que esses sujeitos devem conhecer o modelo 

LCC e o tenham utilizado de alguma forma para planejar projetos. Com o conhecimento sobre 

o modelo, se torna viável a avaliação por parte desses profissionais em relação à sua 

contribuição sobre aos processos de gerenciamento e ao desenvolvimento das áreas de 

conhecimento sugeridas pelo Guia PMBOK para o planejamento de projetos.  

Nesta pesquisa, os gerentes e membros das equipes dos projetos foram importantes para 

elucidar o objeto de estudo, visto que eles são um dos principais beneficiados pelo uso do LCC 

e lidam diretamente com o referido modelo. Por estarem à frente dos projetos, tiveram 

condições de entender e explicar as mudanças e melhorias nas práticas de gestão de projetos 

com a utilização de modelos visuais de planejamento. 

No que diz respeito aos procedimentos de amostragem, há dois tipos básicos: a 

amostragem probabilística e a não probabilística.  Na amostragem probabilística, todos os 

elementos que compõem a população possuem a mesma chance de serem escolhidos e são 
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obtidos por meio da seleção aleatória (SAMPIERI; COLLADO. LUCIO, 2013; SANTOS, 

2013). Neste caso, todos esses elementos precisam ser identificados antes que a amostra 

aleatória seja sorteada (LEVIN; FOX; FORDE, 2012). 

Já na amostragem não probabilística não são utilizadas formas aleatórias de seleção 

(DIEHL; TATIM, 2004; BARROS; LEHFELD, 2007; AGRESTI; FINLAY, 2012), 

considerando a intencionalidade do pesquisador na escolha, de acordo com certas 

características estabelecidas no plano de pesquisa e nas hipóteses formuladas (RICHARDSON 

et al., 2015).  

Embora se considere que a amostragem probabilística é a técnica mais adequada em 

estudos estatísticos para fins de generalização dos resultados e confiabilidade dos dados 

(AGRESTI; FINLAY, 2012), considera-se que essa técnica pode apresentar problemas e 

dificuldades de aplicação (COOPER; SCHINDLER, 2016).  

Além disso, Cooper e Schindler (2016) consideram também que os procedimentos de 

amostragem não probabilística atendem de forma satisfatória aos objetivos da amostragem, 

desde que as consequências provenientes dos possíveis erros amostrais não ocasionem graves 

problemas em relação às conclusões e às implicações do estudo (VIRGILLITO, 2006). Além 

disso, Wooldridge (2010) comenta que quando se utiliza dados de corte transversal, que é o 

caso desta pesquisa, não se pode considerar que eles foram obtidos por amostragem aleatória, 

por diversas razões que vão desde a indisponibilidade de dados até a recusa de participação de 

alguns indivíduos.  

Deste modo, para atender a essas recomendações e tornar a pesquisa mais confiável, 

foram definidos dois critérios para a escolha dos sujeitos, e consequentemente, para a definição 

da amostra. O primeiro critério envolve a escolha dos profissionais que passaram por um 

processo de treinamento e capacitação sobre o uso de práticas de gestão de projetos, incluindo 

ferramentas e abordagens visuais de gerenciamento, onde o modelo LCC também foi aplicado 

para a iniciação e planejamento de projetos reais.  

O segundo critério se refere à acessibilidade a esses profissionais, dentro do escopo 

científico da pesquisa em questão. Sobre este critério, o presente estudo seguiu as 

recomendações propostas por Angrosino (2009), considerando que o campo de pesquisa exige 

um mínimo de obstáculos para se ter acesso às informações. Deste modo, foram escolhidos os 

sujeitos que demostraram interesse em participar da pesquisa.  

Como a população envolve profissionais de instituições de natureza diversificada, 

considerou-se este como o procedimento mais adequado para se obter uma amostra suficiente 

em termos tamanho e representatividade da população. Neste caso, foram seguidas as 
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recomendações propostas por Malhotra (2001) e Cooper e Schindler (2003), ao utilizar a 

amostra não probabilística por julgamento, considerando que os elementos escolhidos atendam 

aos critérios pré-estabelecidos já citados e que sejam representativos em relação ao universo da 

pesquisa.  

Uma vez identificados os grupos de profissionais que utilizaram esse modelo dentro dos 

critérios pré-estabelecidos, foram obtidos os contatos de e-mail e telefone. Foram elencados 

240 contatos possíveis de profissionais que participaram de treinamentos relacionados às 

práticas de planejamento de projetos e à aplicação do modelo LCC, e, dentre os quais, foram 

obtidos 225 contatos. Assim, foram solicitados aos profissionais que respondessem o 

questionário da pesquisa. Ao final, foram recebidos 104 questionários em condições de 

tabulação. 

Para ter um valor de referência em relação ao tamanho da amostra obtido, considerando 

que pesquisa utilizou a regressão múltipla como procedimento de análise multivariada, utilizou-

se o modelo de Soper (2017) como referência para realizar o cálculo amostral, considerando os 

seguintes critérios: 

• Tamanho do efeito antecipado (f2): mede em unidades de desvio-padrão no qual 

pretende-se que os testes de hipótese sejam capazes de verificar o efeito das variáveis. 

Foi utilizada a medida do f2 de Cohen, considerando o valor padrão de 0,15. 

• Nível de poder estatístico desejado: se refere à probabilidade de que o teste estatístico 

afirme que não há diferença estatisticamente significativa quando ela existe, ou seja, 

trata-se da probabilidade de não rejeitar a hipótese nula, quando ela deve ser rejeitada 

(erro tipo 𝜷). Neste caso, o valor de referência considerado para o poder estatístico de 

1- 𝜷 é de 0,80. 

• Número de preditores: se refere ao número de variáveis independentes, incluindo a 

variável constante. Neste caso, são 6 variáveis inclusas no modelo econométrico inicial. 

• Nível de probabilidade: envolve o nível de significância estatística, considerando o 

valor de 0,05 para a realização deste cálculo, ou seja, se refere à probabilidade de rejeitar 

a hipótese nula, quando esta for verdadeira (erro tipo 𝜶). 

 Através do cálculo realizado, foi estimada uma amostra ideal, de acordo com os 

critérios, de 97 observações, próximo ao valor real obtido nesta pesquisa. 

Em relação aos princípios éticos da pesquisa, Flick (2009) afirma que atualmente já se 

tornou um padrão trabalhar com o consentimento informado dos participantes da pesquisa, ou 

seja, é necessário informar aos participantes sobre a pesquisa e pedir-lhes, formalmente a sua 
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participação. Essa solicitação foi realizada no próprio questionário e na descrição do e-mail 

(APÊNDICE A), sendo informado aos sujeitos da pesquisa que será mantido o seu anonimato. 

 

5.4. PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

 

Para a realização da pesquisa empírica, foi definido um instrumento de pesquisa em 

formato de questionário, envolvendo um conjunto de perguntas que devem ser respondidas sem 

necessariamente ter a presença do pesquisador (MICHEL, 2009). Neste caso, foi escolhida esta 

técnica de coleta baseada em critérios que são considerados como vantagens em relação ao seu 

uso de acordo com Michel (2009). Em primeiro lugar, ele obterá respostas preservando o 

anonimato dos respondentes da pesquisa. Segundo, haverá menos risco de distorção das 

respostas.  

Outro ponto importante a ser considerado como critério para a utilização do questionário 

se refere à liberdade de escolha das questões referidas ao tema proposto de discussão estarem 

alinhadas aos objetivos da pesquisa (DIEHL; TATIM, 2004). Com a coleta primária de dados, 

se torna possível elaborar questões inerentes à estrutura bibliográfica, de forma a responder os 

objetivos da pesquisa. 

Para realizar a obtenção de dados primários por meio de um questionário, a literatura 

sugere que se faça uso de um estudo piloto. Este serve para testar a eficácia e as condições de 

aplicação do instrumento (SAMPIERI; COLLADO; LÚCIO, 2013), sendo aplicado a um 

pequeno grupo que apresente as mesmas características da população pesquisada 

(RICHARDSON et al., 2015). Marconi e Lakatos (2007, p. 100) ainda apontam três outras 

vantagens em aplicar um estudo piloto: 

• Fidedignidade: qualquer pessoa que aplique o questionário obterá os mesmos 

resultados; 

• Validade: os dados recolhidos são necessários à pesquisa; 

• Operatividade: vocabulário acessível e significado claro. 

Com a aplicação do estudo piloto, buscou-se observar a clareza das perguntas, tamanho 

do questionário e seu conteúdo, conforme recomenda Santos (2013). Neste sentido, para validar 

as questões antes de se fazer a coleta completa dos dados, foi realizado um estudo piloto inicial 

que serviu para fazer ajustes iniciais em relação ao questionário, incluindo a ordem de 

perguntas, a definição e readequação de escalas e estruturação, assim como a inclusão e retirada 

de questões, como forma de alinhar e validar o instrumento às necessidades de coleta dos dados 

e ao objeto do estudo.  
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Nesta primeira fase, foram coletados 36 questionários em uma turma de alunos de pós-

graduação (MBA) em gestão de projetos que possuem o conhecimento tanto das técnicas, 

ferramentas e processos sugeridos pelo Guia PMBOK, como também da estrutura e da proposta 

oferecida pelo modelo LCC. Esses alunos participaram de um módulo do curso que tratou 

especificamente sobre o modelo LCC, no qual puderam desenvolver na prática os conceitos e 

realizar o planejamento de projetos reais, de acordo com a realidade desses indivíduos. 

Os resultados desse primeiro estudo piloto contribuíram para serem realizados os 

primeiros ajustes no instrumento da pesquisa em relação aos benefícios da gestão visual 

inerentes ao modelo LCC, reduzindo o número de questões de acordo com uma segunda revisão 

da literatura, alinhada aos modelos visuais.  

Além disso, foi incluída posteriormente uma questão relacionada às ferramentas de 

apoio sugeridas pelo Guia PMBOK, pois considera-se que essa questão, aliadas às questões que 

retratam sobre a experiência dos respondentes em relação à área de gestão de projetos podem 

apontar para diferenças de percepção e respostas de acordo com o perfil profissional 

pesquisado. Contudo, ajustes pequenos foram realizados na seção que trata dos processos de 

planejamento sugeridos pelo Guia PMBOK, especificamente na formulação das perguntas. 

Acredita-se que, pelo fato de os respondentes serem alunos do curso de gestão de projetos e 

terem cursado diversas disciplinas que tratam desses processos, houve uma maior facilidade de 

entendimento.   

Tendo em vista a necessidade de readequações e das mudanças consideráveis realizadas 

nas questões relacionadas à gestão visual, com base nas modificações promovidas após a 

aplicação do primeiro estudo piloto, o questionário de pesquisa foi reestruturado e submetido a 

um novo teste de validação. Desta vez, foram escolhidos profissionais com conhecimento 

prático sobre o modelo LCC ou sobre a gestão de projetos considerando as práticas sugeridas 

pelo Guia PMBOK, com o intuito de oferecer contribuições mais específicas sobre as questões 

formuladas que já tinham sido avaliadas anteriormente.  

Nesta fase foram obtidos oito questionários respondidos com sugestões de melhoria em 

relação à quantidade de questões, escala utilizada para mensurar a opinião dos respondentes e 

à maneira como foram formuladas as perguntas, mais especificamente sobre as questões 

relacionadas aos processos de planejamento, no intuito de tornar mais claro e preciso o 

entendimento das questões. 

Nas questões associadas ao planejamento do escopo, por exemplo, foi utilizado o termo 

“entrega” para facilitar o entendimento dos respondentes, considerando que as entregas 

refletem a estrutura base para a definição do escopo. Além disso, para os processos relacionados 
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à análise quantitativa e à análise qualitativa dos riscos, foi estabelecida uma única variável que 

contemplasse os dois processos, por considerar, durante a aplicação do estudo piloto, uma 

dificuldade dos respondentes em diferenciar esses dois processos. As questões relacionadas aos 

processos de planejamento foram reduzidas para tornar o instrumento objetivo e aderente aos 

objetivos da pesquisa. Todas as questões foram discutidas e debatidas, sendo realizados os 

ajustes finais no instrumento.  

Ao final, o instrumento ficou dividido em quatro grandes blocos. No primeiro bloco, 

foram formuladas duas questões referentes ao LCC e a gestão visual, considerando os modelos 

de canvas existentes em que os participantes já utilizaram, além do modelo LCC, e as 

ferramentas de planejamento sugeridas pelo Guia PMBOK, em que os respondentes utilizaram 

em conjunto com o modelo LCC. No segundo bloco, foram definidas cinco perguntas que 

remetem aos benefícios do modelo LCC associados à gestão visual. A terceira parte do 

questionário contempla as variáveis que representam os processos relativos às dez áreas de 

conhecimento sugeridos pelo Guia PMBOK em que o modelo LCC ajuda a desenvolver para 

planejar projetos, totalizando trinta e quatro questões. O último bloco apresenta cinco questões 

relativas ao perfil dos participantes, sendo quatro delas referentes ao perfil de atuação 

profissional. 

É importante considerar que sobre as áreas de conhecimento, refletidas no segundo 

bloco de perguntas, o Guia PMBOK sugere menos que três processos de planejamento, 

enquanto que, em outras, são mais que quatro processos. Contudo, para poder agrupar essas 

variáveis, Hair et al. (2009) sugere que se tenha um número razoável de variáveis para a 

formação de cada construto de análise. Com isso, seria difícil mensurar as áreas de 

conhecimento com menos de três processos de planejamento sugeridos. 

Assim, como forma de viabilizar a pesquisa, foram atribuídas entre três e quatro 

variáveis para cada construto. Para isso, foram definidos os seguintes critérios: para as áreas de 

conhecimento onde se sugere um processo de planejamento, foram atribuídas como padrão três 

variáveis que refletem esses processos em cada construto. No caso de áreas de conhecimento 

onde se sugere mais que um processo, foram atribuídas como padrão quatro variáveis 

associadas. 

As questões distribuídas nas seções sobre os benefícios da gestão visual presentes no 

modelo LCC e sobre os processos de planejamento relativos ao Guia PMBOK foram 

construídas por meio de uma escala de diferencial semântico, também conhecida por escala de 

Osgood, que permite atribuir números a diferentes intensidades, tendo como base os extremos 

opostos com descrição de manifestação da variável (COSTA, 2011). Neste caso, foi criada uma 
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escala com variação de 1 a 10, representando o grau de discordância ou concordância em 

relação a cada uma das afirmações, nomeando as extremidades. Com esse tipo de variação de 

escala, pode-se evitar problemas relacionados à tendência central no preenchimento das 

respostas, além de permitir uma maior variabilidade dos dados. 

O questionário foi aplicado entre os dias 19 de julho e 26 de setembro de 2017. Para 

isso, foram realizados contatos com os participantes por e-mail, aplicativo WhatsApp e 

presencial. Neste momento foi explicado o objetivo da pesquisa, as suas contribuições e sua 

relevância. Também foram explicadas informações adicionais sobre o tempo médio de resposta 

e a garantia do sigilo dos participantes da pesquisa. A princípio, o questionário foi 

disponibilizado na plataforma google drive, onde os participantes da pesquisa puderam ter 

acesso. Considerando que em alguns casos houve a dificuldade de obter todos os questionários 

online, partiu-se para a aplicação presencial do instrumento, sendo posteriormente transferidas 

as respostas para o formato digital na plataforma google drive.  

 

5.5. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

Em relação ao processo de análise dos dados, foram utilizadas as seguintes técnicas de 

análise estatística: a análise descritiva, o teste não paramétrico U de Mann-Whitney para a 

comparação de grupos, e a análise de regressão múltipla. Essas análises estão distribuídas no 

trabalho, como forma de contribuir para o alcance dos objetivos propostos, conforme apresenta 

o Quadro 15:  

Quadro 15 – Quadro metodológico 
Problema de 

pesquisa 
Objetivos específicos Construtos 

Coleta de 

dados 
Análise dos dados 

Em que medida 

o modelo Life 

Cycle Canvas 

(LCC), por meio 

da gestão visual, 

facilita o 

planejamento de 

projetos? 

a) verificar se há 

aderência do modelo 

LCC aos processos de 

planejamento e áreas de 

conhecimento sugeridos 

pelo Guia PMBOK; 

- Processos de 

planejamento (Guia 

PMBOK). 

Questionário - Análise descritiva 

b) analisar se há 

diferenças em relação à 

utilização de ferramentas 

de apoio sugeridas no 

Guia PMBOK para o 

planejamento de projetos 

com a aplicação do 

modelo LCC; 

 

- Processos de 

planejamento (Guia 

PMBOK). 

- Ferramentas de 

apoio ao 

planejamento. 

Questionário 

- Teste não 

paramétrico U de 

Mann-Whitney  

c) identificar os 

benefícios da gestão 

visual inerentes ao 

modelo LCC que 

- Processos de 

planejamento (Guia 

PMBOK). 

Questionário 
- Análise de 

regressão múltipla 
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facilitam o planejamento 

de projetos 

- Benefícios da 

gestão visual. 

d) verificar o efeito da 

experiência profissional 

na relação entre os 

benefícios da gestão 

visual promovidos pelo 

modelo LCC e o 

planejamento de projetos. 

- Processos de 

planejamento (Guia 

PMBOK). 

- Benefícios da 

gestão visual. 

- Experiência 

profissional. 

Questionário 
- Análise de 

regressão múltipla 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Para o primeiro objetivo, de verificar se há aderência do modelo LCC aos processos de 

planejamento e áreas de conhecimento sugeridos pelo Guia PMBOK, pretende-se realizar uma 

análise descritiva dos dados. A ideia de utilizar a estatística descritiva tem como propósito 

resumir os dados e facilitar a informação e assimilação (AGRESTI; FINLAY, 2012), onde se 

extraem os primeiros cálculos que servirão de base para todo o processo estatístico e uso de 

outras técnicas, como as técnicas de inferência estatística (VIRGILLITO, 2006). Ela permite 

caracterizar os dados por meio de valores únicos que permitem apresentar um resumo sobre o 

comportamento das variáveis (MAROCO; BISPO, 2003). Com esta análise, foi possível 

identificar as variáveis associadas ao planejamento de projetos em que o modelo LCC 

apresentou maior aderência, observando os processos de planejamento e áreas de conhecimento 

em que o modelo auxilia no planejamento. 

Em relação ao segundo objetivo, que é de analisar se há diferenças em relação à 

utilização de ferramentas de apoio sugeridas no Guia PMBOK para o planejamento de projetos 

com a aplicação do modelo LCC, foi utilizada a técnica não paramétrica de comparação de 

grupos, por meio do teste U de Mann-Whitney. Com este tipo de análise, foi possível identificar 

as diferenças de percepção sobre o modelo LCC em relação aos grupos que utilizaram ou não 

as ferramentas de apoio sugeridas pelo PMI (2013) no Guia PMBOK. A escolha pela 

abordagem não paramétrica se deu pela exigência em relação aos pressupostos estabelecidos 

para a utilização da abordagem paramétrica de comparação de médias, em que algumas 

variáveis relacionadas ao planejamento de projetos que foram analisadas não atenderam a esses 

pressupostos: a distribuição normal e a homogeneidade das variâncias (FIELD, 2009; 

FÁVERO, 2014).  

Para verificar esses pressupostos, foram realizados o teste de normalidade de Shapiro-

Wilks e o teste de igualdade de variâncias de Levene, em que consideram como hipótese nula, 

que os dados possuem distribuição normal e que as variâncias relativas aos grupos são iguais, 

respectivamente. Dado que os resultados não atenderam a esses pressupostos, a literatura sugere 
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utilizar o teste não paramétrico, pois, nesse tipo de análise, não leva e consideração as médias 

dois grupos, e sim a ordem dos dados, onde a mediana e a amplitude são as medidas 

preferenciais de localização e dispersão, respectivamente (MAROCO; BISPO, 2003). Com essa 

análise, foi possível perceber as diferenças dos dois grupos analisados em relação à percepção 

em quanto o modelo LCC influencia no planejamento de projetos de acordo com cada área de 

conhecimento e processo de planejamento. 

Para o terceiro objetivo, que procura identificar os benefícios da gestão visual inerentes 

ao modelo LCC que facilitam o planejamento de projetos, foi utilizada a técnica de análise de 

regressão múltipla, que visa prever valores da variável dependente a partir de uma ou mais 

variáveis independentes (FIELD, 2009), sendo utilizada com o propósito de previsão 

(CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2007).  

Neste sentido, o estudo seguiu a estrutura de análise proposta por Hair Júnior et al. 

(2009) e Wooldridge (2010), por meio do método de mínimos quadrados ordinários (MQO), 

utilizado para estimar os parâmetros de inclinação com o objetivo de minimizar a soma dos 

quadrados dos resíduos (WOOLDRIDGE, 2010). Para Hair Júnior et al. (2009), uma regra geral 

em termos de tamanho amostral para utilizar a análise de regressão é que deve haver pelo menos 

5 observações para cada variável independente, sendo um valor ideal entre 15 e 20 observações. 

Considerando as variáveis independentes relacionadas aos benefícios da gestão visual, a 

proporção nesta pesquisa ficou em pouco mais de 20 observações para cada variável 

independente, atendendo, portanto, a essa condição. 

Nesta análise foram gerados os modelos de regressão com as variáveis relativas aos 

benefícios da gestão visual que são promovidos pelo modelo LCC, sendo estas as variáveis 

independentes, e o nível de planejamento obtido com a utilização do modelo LCC como 

variável dependente.  

Para realizar esta regressão, foram realizados anteriormente dois procedimentos iniciais 

para verificar a qualidade do modelo proposto e a importância das variáveis independentes para 

compor o modelo, seguindo as recomendações de Hair Júnior et al. (2009), envolvendo o teste 

de Alpha de Cronbach e a análise de correlação entre a variável dependente e as demais 

variáveis dependentes.   

O teste de Alpha de Cronbach foi utilizado com o intuito de medir a confiabilidade dos 

resultados, sendo esta uma das questões importantes para validar o instrumento de coleta 

(CRESWELL, 2010). Já a correlação foi utilizada para medir o grau de associação entre cada 

variável independente e a variável dependente do modelo, já que o coeficiente de correlação é 

fundamental para a análise de regressão (HAIR JÚNIOR, et al., 2009).  
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Por último, para o quarto objetivo, que procura verificar o efeito da experiência 

profissional na relação entre os benefícios da gestão visual promovidos pelo modelo LCC e o 

planejamento de projetos, foram incluídas variáveis relacionadas à experiência profissional dos 

respondentes da pesquisa. Para analisar esta relação, foram inseridas duas variáveis no modelo 

relacionadas à experiência na área de gestão de projetos e à experiência dos respondentes na 

função de gerente de projetos, respectivamente, além da variável associada à experiência dos 

respondentes em relação à utilização de outros modelos baseados em canvas para planejamento.  

Para validar os resultados dos modelos de regressão gerados, foram utilizados quatro 

tipos de testes, relacionados aos principais pressupostos desse método, seguindo as 

recomendações de Hair Júnior et al. (2009), Wooldridge (2010) e Fávero et al. (2014):  

• Ausência de multicolinearidade: implica em testar a hipótese de ausência de 

multicolinearidade entre as variáveis, ou seja, procura analisar a ausência de uma forte 

correlação entre elas. A presença de uma forte correlação implica em uma maior 

dificuldade de captar o efeito de cada variável independente e sua relação com a variável 

dependente. Para isto, foi utilizado como referência o fator de inflação de variância 

(Teste VIF – Variance Inflation Factor), no qual se espera que haja valores baixos de 

colinearidade.  

• Variáveis omitidas: testa a ausência de variáveis omitidas, ou seja, a ausência de 

variáveis importantes que poderiam compor o modelo. A ausência dessas variáveis pode 

implicar em uma redução no poder explicativo do modelo de regressão. Neste caso, 

utilizou-se o teste de erro de especificação da regressão (Regression Specification Error 

Test – RESET) de Ramsey, em que testa a hipótese nula a ausência de variáveis 

omitidas. 

• Homocedasticidade: verifica se os resíduos são homocedásticos, ou seja, possuem uma 

variância constante em qualquer variável explicativa. A presença de heterocedasticidade 

não implica em viés ou inconsistência dos estimadores de MQO, contudo, impossibilita 

a execução dos testes de significância t-student (teste t) e análise de variância (teste f), 

bem como a construção dos intervalos de confiança. Para avaliar a presença de 

homocedasticidade, foi realizado o teste de Breusch-Pagan, no qual testa a hipótese nula 

de que os resíduos são homocedásticos. 

• Normalidade dos resíduos: verifica a presença de normalidade dos resíduos na 

regressão. Uma distribuição normal dos resíduos implica em uma maior proximidade 

dos valores estimados em relação à média amostral. Problemas de normalidade podem 
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implicar em viés nas estimativas dos parâmetros. Para analisar esse pressuposto, foi 

utilizado o teste de Shapiro-Wilks, em que testa a hipótese nula de normalidade. 

Para a realização das análises e a aplicação dos métodos estatísticos, foi utilizado o 

software Stata®, versão 11. O Stata® é um programa que fornece um conjunto de ferramentas 

estatísticas que vão desde as estatísticas descritivas, como também as técnicas de análise 

multivariada, tais como a regressão múltipla e a análise de componentes principais (FÁVERO 

et al., 2014). 

Com base nos procedimentos metodológicos acima descritos, têm-se no próximo 

capítulo os principais resultados obtidos na pesquisa e as discussões provenientes desses 

resultados. 
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1. ANÁLISE DESCRITIVA 

 

6.1.1. Perfil dos respondentes 

 

 A primeira análise descritiva permitiu avaliar o perfil dos respondentes da pesquisa. De 

acordo com os resultados, a maioria é do sexo masculino, com 57,70%, perante 42,30% do sexo 

feminino. Em relação ao tempo de experiência na área de gestão de projetos, a maior parte dos 

profissionais possui até cinco anos de experiência, sendo 43,30% com até 1 ano e 43,30% acima 

de 1 até 5 anos. Quando se observa o tempo de experiência dos profissionais exercendo a função 

de gerente de projetos, 71,20% afirmaram ter até 1 ano de experiência e 22,10% acima de 1 até 

5 anos. 

 Sobre o tipo de organização em que esses profissionais trabalham, 52,90% dos 

respondentes trabalham em organizações públicas, enquanto 38,50% trabalham na iniciativa 

privada. Quando se analisa o papel exercido por eles nas organizações, a maioria atua como 

gerente de área funcional (23,10%), enquanto 14,40% atuam como analista e 11,50% como 

gerente de projetos. O detalhamento destes resultados pode ser observado na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Perfil dos respondentes 

Variáveis Frequência % Cum 

Sexo 
Masculino 60 57,70 57,70 

Feminino 44 42,30 100,00 

Tempo de experiência 

na área 

Até 1 ano 45 43,30 43,30 

Acima de 1 até 5 anos 45 43,30 86,60 

Acima de 5 até 10 anos 9 8,70 95,30 

Acima de 10 anos 5 4,70 100,00 

Tempo de experiência 

como gerente de 

projetos 

Até 1 ano 74 71,20 71,20 

Acima de 1 até 5 anos 23 22,10 93,30 

Acima de 5 até 10 anos 4 3,80 97,10 

Acima de 10 anos 3 2,90 100,00 

Tipo de organização 

Pública 55 52,90 52,90 

Privada 40 38,50 91,40 

Público-Privada 5 4,80 96,20 

Terceiro Setor 2 1,90 98,10 

Outro 2 1,90 100,00 

Papel na organização 

Gerente de projetos 12 11,50 11,50 

Membro ou gerente de PMO 9 8,70 20,20 

Executivo (CEO, CIO, etc.) 2 1,90 22,10 

Consultor 6 5,80 27,90 
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Analista 15 14,40 42,30 

Gerente de área funcional 24 23,10 65,40 

Outro 21 20,10 85,50 

Não informado 15 14,50 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

6.1.2. LCC e a gestão visual 

 

 Os próximos resultados apresentados refletem os aspectos relacionados à gestão visual 

e ao uso de modelos baseados em canvas, sobretudo, o modelo LCC. A Tabela 3 descreve os 

resultados em relação aos modelos de canvas utilizados além do modelo LCC. Os resultados 

mostram que muitos respondentes utilizaram os modelos Business Model Canvas (BMC) 

(43,30%) e o Project Model Canvas (PMC) (19,20%), sendo o modelo PMC específico para a 

área de gestão de projetos. Embora os modelos PM Mind Map e PM Visual também sejam 

modelos de canvas específicos para a área de gestão de projetos, poucos respondentes 

afirmaram ter utilizado esses modelos (aproximadamente 1% cada).  

Outro dado em destaque se refere aos respondentes que afirmaram nunca terem utilizado 

modelos de canvas além do modelo LCC (50,00%), o que mostra ainda um desconhecimento 

em relação a esses modelos de uma forma geral. Outros modelos também foram citados pelos 

respondentes, como o Modelo de Implementação de Design Estratégico Ágil (IDEA Canvas), 

e o Value Proposition Canvas (VPC), descritos na Tabela 3.    

 

Tabela 3 – Modelos de canvas utilizados além do modelo LCC 

Modelos Frequência % 

Business Model Canvas (BMC) 45 43,30 

Project Model Canvas (PMC) 20 19,20 

PM Mind Map 1 0,96 

Project Model Visual (PM Visual) 1 0,96 

Value Proposition Canvas (VPC) 2 1,92 

Implementação de Design Estratégico Ágil (IDEA Canvas) 1 0,96 

Scrum/Kanban 1 0,96 

Método Zoop 1 0,96 

Não informado ou não identificado 2 1,92 

Nunca utilizou modelos de canvas além do LCC 52 50,00 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Sobre as ferramentas de planejamento sugeridas pelo PMI (2013) através do Guia 

PMBOK, as principais utilizadas em conjunto com o modelo LCC são a Matriz de 

Probabilidade X Impacto (Riscos) com 40,40%, a Matriz de Responsabilidades (RACI), com 
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38,50%, e a Matriz de Avaliação de Engajamento (Partes Interessadas), com 31,70%. Do total 

de respondentes, a maioria alegou ter utilizado em conjunto com o LCC as ferramentas de 

planejamento sugeridas pelo Guia PMBOK. Estes resultados são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Ferramentas de planejamento utilizadas em conjunto com o modelo LCC 

Ferramentas de planejamento Frequência % 

Matriz de Responsabilidades (RACI) 40 38,50 

Matriz de Avaliação de Engajamento (Partes Interessadas) 33 31,70 

Matriz de Probabilidade e Impacto (Riscos) 42 40,40 

Planilha de Método de Comunicação (Comunicação) 21 20,20 

Planilha de Análise Fazer x Comprar (Aquisições) 9 8,70 

Planilha de Resposta ao Risco (Riscos) 25 24,00 

Outras ferramentas de planejamento 7 6,70 

Não utilizou ferramentas de planejamento 37 35,60 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

A Tabela 5 apresenta os resultados em relação aos benefícios da gestão visual 

promovidos pelo modelo LCC para o planejamento de projetos. Para isso, foram avaliados nesta 

pesquisa cinco benefícios associados aos modelos visuais de uma forma geral. 

 

Tabela 5 – Benefícios do modelo LCC para o planejamento de projetos 

Benefícios N Amplitude Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 
Variância 

BeTransp 104 9,00 1,00 10,00 8,6346 1,64911 2,720 

BeSimp 104 8,00 2,00 10,00 8,5577 1,73388 3,006 

BeCom 104 7,00 3,00 10,00 8,2981 1,68304 2,833 

BeColab 104 6,00 4,00 10,00 8,5192 1,52634 2,330 

BeCoor 104 8,00 2,00 10,00 8,3495 1,65294 2,732 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 De acordo com os resultados apresentados, a variável relacionada ao benefício do 

modelo LCC em promover maior visibilidade e transparência das informações (BeTransp) 

apresentou a maior média entre os respondentes, comparada as outras variáveis de benefícios 

da gestão visual. A variável “BeSimp”, que se refere ao benefício de promover a simplificação 

do fluxo de informações do projeto, apresentou uma média aproximada de 8,56, e a variável 

“BeColab”, relacionada ao benefício de promover a colaboração dos envolvidos na elaboração 

do projeto, apresentou uma média aproximada de 8,52. As demais variáveis (BeCoor e BeCom) 

apresentaram médias inferiores a 8,40. 
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6.1.3. Aderência do modelo LCC ao Guia PMBOK 

 

Os próximos resultados se referem à análise do nível de aderência do modelo LCC ao 

Guia PMBOK, desenvolvido pelo PMI (2013). Para realizar esta análise, foi perguntado o 

quanto o modelo LCC ajuda a desenvolver o planejamento de um projeto, tendo como base as 

áreas de conhecimento e os processos de planejamento do Guia PMBOK. A Tabela 6 apresenta 

as áreas de conhecimento descritas no Guia PMBOK em que o modelo LCC apresenta um maior 

nível de aderência, bem como a média geral de planejamento. 

 

Tabela 6 – Aderência do modelo LCC ao Guia PMBOK por área de conhecimento 

Áreas de 

conhecimento 
N Amplitude Mínimo Máximo Média 

Desvio 

Padrão 
Variância 

Integração 104 7,00 3,00 10,00 8,2404 1,49953 2,249 

Escopo 104 5,75 4,25 10,00 8,5024 1,29154 1,668 

Tempo 104 7,25 2,75 10,00 7,8654 1,78686 3,193 

Custos 104 7,00 3,00 10,00 7,6683 1,65957 2,754 

Qualidade 104 8,33 1,67 10,00 7,7111 1,92096 3,690 

RH 104 7,00 3,00 10,00 7,9390 1,72947 2,991 

Comunicações 104 6,33 3,67 10,00 8,2375 1,65359 2,734 

Riscos 104 7,25 2,75 10,00 8,1875 1,68292 2,832 

Aquisições 104 6,67 3,33 10,00 8,0288 1,46579 2,149 

Partes 

Interessadas 
104 8,33 1,67 10,00 7,7179 1,92207 3,694 

Média Geral 104 6,56 3,44 10,00 8,0155 1,47179 2,166 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Com base nos resultados, o escopo, a integração e as comunicações são as áreas em que 

o modelo LCC apresentou um maior nível de aderência à estrutura de planejamento proposta 

pelo Guia PMBOK. A área de planejamento do escopo teve média de 8,50, enquanto as áreas 

de planejamento da integração e de planejamento das comunicações obtiveram a média 

aproximada de 8,24. As áreas de conhecimento que refletiram um menor nível de aderência do 

modelo LCC ao Guia PMBOK foram as áreas de planejamento dos custos e de planejamento 

qualidade, com médias de 7,66 e 7,71, respectivamente. 

As áreas que apresentaram uma maior variação na média foram as áreas de planejamento 

da qualidade e de planejamento das partes interessadas, enquanto que a área de planejamento 

do escopo apresentou a menor variância na dispersão dos dados. Em termos gerais, o modelo 
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LCC apresenta em média uma aderência aproximada de 8,01 em relação às práticas sugeridas 

pelo Guia PMBOK para o planejamento dos projetos.  

A Tabela 7, por sua vez, apresenta o nível de aderência do modelo LCC ao Guia 

PMBOK, em relação aos processos de planejamento de projetos.  

 

Tabela 7 – Aderência do modelo LCC ao Guia PMBOK por processos de planejamento 

Processos de 

planejamento 
N Amplitude Mínimo Máximo Média 

Desvio 

Padrão 
Variância 

EsEnt (Escopo) 104 6,00 4,00 10,00 8,9327 1,26387 1,597 

RiRiscos (Riscos) 104 5,00 5,00 10,00 8,6827 1,40915 1,986 

EsReq (Escopo) 104 7,00 3,00 10,00 8,5865 1,37672 1,895 

AqNec (Aquisições 104 7,00 3,00 10,00 8,5385 1,39293 1,940 

CoTipo (Comunicações) 104 6,00 4,00 10,00 8,4038 1,60412 2,573 

InBase (Integração) 104 7,00 3,00 10,00 8,3942 1,58524 2,513 

CoDoc (Comunicações) 104 7,00 3,00 10,00 8,2981 1,76745 3,124 

EsPac (Escopo) 104 7,00 3,00 10,00 8,2885 1,74975 3,062 

InPlano (Integração) 104 7,00 3,00 10,00 8,2404 1,71513 2,942 

EsPlano (Escopo) 104 7,00 3,00 10,00 8,2019 1,72576 2,978 

InTrab (Integração) 104 7,00 3,00 10,00 8,0865 1,70727 2,915 

RhPapeis (RH) 104 8,00 2,00 10,00 8,0865 1,71861 2,954 

RiResp (Riscos) 104 9,00 1,00 10,00 8,0385 2,05234 4,212 

RiAna (Riscos) 104 9,00 1,00 10,00 8,0288 1,96304 3,854 

CoPlano (Comunicações) 104 8,00 2,00 10,00 8,0097 1,88244 3,544 

RiPlano (Riscos) 104 9,00 1,00 10,00 8,0000 1,98538 3,942 

RhPlano (Riscos) 104 7,00 3,00 10,00 7,9231 1,88346 3,547 

TeSeq (Tempo) 104 7,00 3,00 10,00 7,8942 1,81107 3,280 

TeCrono (Tempo) 104 9,00 1,00 10,00 7,8846 1,97217 3,889 

CtOrc (Custos) 104 7,00 3,00 10,00 7,8750 1,79907 3,237 

TePrazos (Tempo) 104 9,00 1,00 10,00 7,8654 2,04824 4,195 

PaPlano (Partes 

Interessadas) 
104 9,00 1,00 10,00 7,8173 1,94469 3,782 

TePlano (Tempo) 104 8,00 2,00 10,00 7,8173 1,87867 3,529 

AqPlano (Aquisições) 104 8,00 2,00 10,00 7,8077 1,76853 3,128 

RhTre (RH) 104 9,00 1,00 10,00 7,8077 2,01969 4,079 

QuPadroes (Qualidade) 104 9,00 1,00 10,00 7,7476 2,04188 4,169 

AqDec (Aquisições) 104 9,00 1,00 10,00 7,7404 1,85909 3,456 

QuPlano (Qualidade) 104 8,00 2,00 10,00 7,7212 1,89253 3,582 

CtCustos (Custos) 104 7,00 3,00 10,00 7,6923 1,71276 2,934 

PaAcao (Partes 

Interessadas) 
104 9,00 1,00 10,00 7,6731 2,09689 4,397 

PaEng (Partes Interessadas) 104 8,00 2,00 10,00 7,6635 2,01745 4,070 

QuReq (Qualidade) 104 9,00 1,00 10,00 7,6635 2,12068 4,497 
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CtPlano (Custos) 104 7,00 3,00 10,00 7,5577 1,86863 3,492 

CtInd (Custos) 104 9,00 1,00 10,00 7,5481 1,94527 3,784 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Com relação a esses resultados, a definição das entregas a serem realizadas no projeto 

(EsEnt), ligado ao planejamento do escopo, é o processo em que o modelo LCC apresentou um 

maior nível de aderência, com média aproximada de 8,93. A identificação dos riscos do projeto 

(RiRiscos) e a coleta dos requisitos das partes interessadas (EsReq) também apresentaram um 

elevado nível de aderência, com médias aproximadas de 8,68 e 8,58, respectivamente.  

Já os processos de definir um plano para o gerenciamento de custos (CtPlano) e de 

definir indicadores de custos e valor agregado do projeto (CtInd), ligados à área de 

planejamento de custos, foram os que apresentaram um menor nível de aderência, com os 

valores médios aproximados de 7,56 e 7,55, respectivamente. 

Confirmando os resultados apresentados na Tabela 5, as áreas de planejamento do 

escopo, da integração e das comunicações foram as que obtiveram os processos em que o 

modelo LCC possui uma maior aderência. Dentre os dez processos de maior aderência, quatro 

são da área de planejamento do escopo, dois relacionados ao planejamento das comunicações, 

e dois em relação ao planejamento da integração. 

Em termos gerais, as áreas que apresentaram um maior nível de aderência (escopo, 

integração e comunicações) são áreas que constituem elementos mais amplos e abrangentes no 

planejamento de um projeto, dando sinais de que o LCC pode ser um modelo relevante para o 

planejamento quando enfatiza questões de maior abrangência. 

Em relação ao planejamento do escopo, estudos anteriores chamaram a atenção para 

essa área de planejamento, considerada como uma das áreas de maior criticidade para se obter 

sucesso em um projeto (ZWIKAEL; GLOBERSON, 2004; ZWIKAEL, 2009b), principalmente 

em relação à coleta e definição de requisitos para realizar as entregas (DVIR; RAZ; 

SHENHAR). Esse resultado é confirmado quando se analisa os processos de maior aderência 

do modelo, onde os processos “EsEnt”, de definir entregas, e “EsReq”, de coletar os requisitos 

das partes interessadas, relacionados ao escopo, apresentaram forte aderência. No caso do 

modelo LCC, essa área é distribuída em fatores-chave distintos, como restrições, requisitos, 

premissas e entregas. Deste modo, pelos resultados desta pesquisa, o LCC facilita o 

planejamento do escopo, considerada uma das áreas críticas para o planejamento de projetos. 

Sobre o planejamento da integração, o LCC, segundo Veras (2016), tem a proposta de 

reunir os fatores-chave que representam a integração de todas as áreas de conhecimento em 
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uma tela, constituindo o plano de gerenciamento do projeto, assim como sugere o PMI (2013). 

Esse aspecto também é ressaltado por outros autores quando se trata das vantagens em utilizar 

um modelo baseado em canvas para o planejamento de projetos (FINOCCHIO JÚNIOR, 2013; 

MEI, 2015; CAMARGO, 2016). A integração é uma área que tem como propósito garantir a 

integração dos processos relativos às demais áreas de conhecimento, formando um todo único 

(VARGAS, 2009; PMI, 2013).  

A tela principal de planejamento é uma representação da integração entre as áreas de 

planejamento que constituem o plano de gerenciamento. Essa é também uma área considerada 

crítica para o sucesso de um planejamento, conforme os resultados da pesquisa de Zwikael e 

Globerson (2004). Um dos principais processos em que o LCC se mostrou aderente foi em 

relação à definição de uma base integrada de todo o trabalho a ser desenvolvido no projeto. 

Assim, percebe-se pelos resultados desta pesquisa, o LCC pode facilitar o planejamento de 

projetos também por ajudar a constituir uma estrutura integrativa de planejamento, que é uma 

das propostas características de modelos em canvas. 

Quando se avalia os processos destinados ao planejamento de comunicações, embora a 

literatura que trata sobre o planejamento de projetos não tenha abordado diretamente sobre o 

planejamento de comunicações, alguns aspectos sobre essa área são discutidos relacionando-os 

ao engajamento e participação dos stakeholders do projeto. Sobre esse aspecto, os autores 

encontraram evidências de que há stakeholders que se engajam pela compreensão e 

conhecimento das informações relevantes sobre o projeto (KLOPPENBORG; TESCH; 

MANOLIS, 2011; CARVALHO; RABECHINI JÚNIOR, 2015; HERAVI; COFFEY; 

TRIGUNARSYAH, 2015).  

Tais informações podem ser fornecidas de forma inadequada e a comunicação com as 

partes pode ser insuficiente diante da falta de um planejamento adequado das comunicações 

(PMI, 2013). Nesse sentido, o presente estudo também identificou processos relacionados a esta 

área em que o LCC se mostrou mais aderente, como a determinação do tipo de comunicação 

com as partes interessadas e a documentação para cada uma delas, sendo esses processos 

importantes para lidar com os aspectos identificados acima. 

  

6.2. ANÁLISE NÃO PARAMÉTRICA 

 

6.2.1. Testes de validação da análise comparativa entre os grupos 
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 Diante dos resultados provenientes da análise descritiva, têm-se em seguida os 

resultados obtidos através do teste de comparação de grupos. Nesta análise, procura-se avaliar 

se há diferença entre o grupo que utilizou e o grupo que não utilizou as ferramentas de apoio ao 

planejamento de projetos em conjunto com o modelo LCC. De acordo com Veras (2016), essas 

ferramentas são utilizadas como apoio aos processos de planejamento e fazem referência ao 

grupo de processos, à área de conhecimento utilizada e ao processo específico referido. Elas 

servem como um meio para detalhar o planejamento em uma determinada área de 

conhecimento. 

Para analisar estas diferenças, pode-se utilizar duas abordagens: a abordagem 

paramétrica e a abordagem não paramétrica. A abordagem paramétrica permite comparar as 

médias de duas amostras independentes, a partir de uma distribuição normal e com as variâncias 

populacionais iguais (FIELD, 2009). Para avaliar se as amostras obtidas nesta pesquisa atendem 

a esses pressupostos, foi realizado o teste de Shapiro-Wilks para verificar a normalidade da 

distribuição e o teste de Levene para verificar a igualdade de variâncias em relação às variáveis 

que representam os processos de planejamento, disponível na Tabela 8: 

 

Tabela 8 – Resultado dos testes de normalidade e de igualdade das variâncias 

Processos de planejamento 

Usou 

ferramentas 

de apoio? 

Teste de Shapiro-

Wilks 
Teste de Levene 

Estatística Sig. Estatística Sig. 

InBase – Base integrada 
Não 0,885 0,000 

1,632 0,204 
Sim 0,934 0,002 

InTrab – Plano de trabalho 
Não 0,928 0,012 

2,261 0,136 
Sim 0,901 0,000 

InPlano – Plano de gerenciamento do 

projeto 

Não 0,933 0,018 
2,811 0,097 

Sim 0,907 0,000 

EsReq – Coleta de requisitos 
Não 0,900 0,002 

5,229 0,024 
Sim 0,925 0,001 

EsEnt – Definição das entregas 
Não 0,843 0,000 

5,311 0,023 
Sim 0,919 0,000 

EsPac – Decomposição das entregas 
Não 0,858 0,000 

0,256 0,614 
Sim 0,865 0,000 

EsPlano – Plano de gerenciamento 

das entregas 

Não 0,943 0,041 
0,075 0,785 

Sim 0,887 0,000 

TeCrono – Desenvolvimento do 

cronograma 

Não 0,963 0,206 
0,402 0,527 

Sim 0,789 0,000 

TeSeq – Definição das atividades 
Não 0,938 0,027 

4,084 0,046 
Sim 0,964 0,065 

TePrazos – Estimativa de prazos e 

recursos 

Não 0,881 0,000 
1,930 0,168 

Sim 0,859 0,000 

TePlano – Plano de gerenciamento do 

cronograma 

Não 0,949 0,064 
4,819 0,030 

Sim 0,976 0,262 

CtCustos – Estimativa de custos 
Não 0,980 0,664 

0,814 0,369 
Sim 0,986 0,711 

CtOrc – Orçamento global 
Não 0,957 0,119 

6,037 0,016 
Sim 0,977 0,300 
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CtInd – Definição de indicadores 
Não 0,964 0,220 

4,120 0,045 
Sim 0,890 0,000 

CtPlano – Plano de gerenciamento de 

custos 

Não 0,961 0,175 
6,623 0,011 

Sim 0,956 0,024 

QuPadrões – Padrões de qualidade 
Não 0,888 0,001 

0,356 0,552 
Sim 0,806 0,000 

QuReq – Requisitos de qualidade 
Não 0,957 0,128 

3,148 0,079 
Sim 0,788 0,000 

QuPlano –  Plano de gerenciamento 

da qualidade 

Não 0,945 0,045 
2,124 0,148 

Sim 0,877 0,000 

RhPapeis – Papeis e 

responsabilidades 

Não 0,940 0,936 
6,747 0,011 

Sim 0,032 0,003 

RhTre – Necessidades de treinamento 
Não 0,901 0,002 

5,127 0,026 
Sim 0,862 0,000 

RhPlano – Plano de gerenciamento 

da equipe 

Não 0,945 0,045 
1,850 0,177 

Sim 0,916 0,000 

CoDoc – Documentação da 

comunicação 

Não 0,897 0,001 
4,314 0,040 

Sim 0,863 0,000 

CoTipo – Tipo de comunicação 
Não 0,909 0,003 

4,994 0,028 
Sim 0,916 0,000 

CoPlano – Plano de gerenciamento 

das comunicações 

Não 

Sim 

0,889 

0,913 

0,001 

0,000 
5,035 0,027 

RiRiscos – Identificação dos riscos 
Não 

Sim 

0,949 

0,851 

0,064 

0,000 
8,926 0,003 

RiAna – Análise de riscos 
Não 

Sim 

0,937 

0,762 

0,024 

0,000 
2,883 0,092 

RiResp – Respostas aos riscos 
Não 

Sim 

0,948 

0,735 

0,060 

0,000 
11,955 0,001 

RiPlano – Plano de gerenciamento de 

riscos 

Não 

Sim 

0,952 

0,797 

0,086 

0,000 
4,174 0,044 

AqNec – Necessidades de aquisição 

do projeto  

Não 

Sim 

0,819 

0,928 

0,000 

0,001 
1,727 0,192 

AqDec – Decisões de compra 
Não 

Sim 

0,948 

0,866 

0,059 

0,000 
7,815 0,006 

AqPlano – Plano de gerenciamento 

de aquisições 

Não 

Sim 

0,951 

0,937 

0,079 

0,003 
1,858 0,176 

PaEng – Nível de engajamento 
Não 

Sim 

0,973 

0,899 

0,419 

0,000 
4,607 0,034 

PaAção – Ações de engajamento  
Não 

Sim 

0,951 

0,850 

0,076 

0,000 
2,913 0,091 

PaPlano – Plano de gerenciamento 

das partes interessadas  

Não 

Sim 

0,949 

0,834 

0,062 

0,000 
2,520 0,115 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Para avaliar se as amostras referentes aos grupos analisados possuem uma distribuição 

normal, considera-se como hipótese nula que as amostras possuem uma distribuição normal dos 

dados (FIELD, 2009; FÁVERO et al., 2014). Por meio do teste de Shapiro-Wilks, verificou-se 

nesta pesquisa que em quase todas as variáveis relacionadas aos processos de planejamento, 

com exceção das variáveis “TePlano”, “CtCustos” e “CtOrc”, a hipótese nula de distribuição 

normal foi rejeitada a 5% de significância em pelo menos um dos grupos. 

Em relação ao teste de homogeneidade das variâncias, considera-se como hipótese nula 

de que há homogeneidade de variâncias entre as duas amostras (FÁVERO et al., 2014). Através 
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do teste de Levene, foi possível constatar que em quatorze das trinta e quatro variáveis avaliadas 

a hipótese nula não foi rejeitada.  

 

6.2.2. Diferenças em relação ao uso de ferramentas de apoio ao planejamento 

 

De acordo com os resultados obtidos a partir dos testes de normalidade e de 

homogeneidade, a literatura não sugere a utilização de testes paramétricos para a comparação 

de grupos, porque os pressupostos de normalidade e de homogeneidade das variâncias foram 

violados. Como a proposta da análise envolve a comparação dos grupos por cada área de 

conhecimento e processo de planejamento, foi escolhido o teste U de Mann-Whitney, que é um 

teste não paramétrico alternativo ao teste t-student, no qual permite classificar as observações 

algebricamente do menor para o maior valor (MAROCO; BISPO, 2003; COOPER; 

SCHINDLER, 2016). Os resultados desse teste por área de conhecimento estão descritos na 

Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Resultado do Teste U de Mann-Whitney por área de conhecimento 
Área de 

planejamento 

Usou ferramentas 

de apoio? 
N 

Rank 

médio 

Soma dos 

Ranks 

Valor 

de Z 
p-valor Decisão 

Integração 
Não 

Sim 

41 

63 

47,30 

55,88 

1939,5 

3520,5 
-1,425 0,154 

Não rejeita 

H0 

Escopo 
Não 

Sim 

41 

63 

46,34 

56,51 

1900,0 

3560,0 
-1,687 0,092 

Não rejeita 

H0 

Tempo 
Não 

Sim 

41 

63 

48,72 

54,96 

1997,5 

3462,5 
-1,034 0,301 

Não rejeita 

H0 

Custos 
Não 

Sim 

41 

63 

46,00 

56,73 

1886,0 

3574,0 
-1,777 0,076 

Não rejeita 

H0 

Qualidade 
Não 

Sim 

41 

63 

44,10 

57,97 

1806,5 

3653,5 
-2,311 0,021* Rejeita H0 

Recursos 

Humanos 

Não 

Sim 

41 

63 

45,60 

56,99 

1869,5 

3590,5 
-1,890 0,059 

Não rejeita 

H0 

Comunicações 
Não 

Sim 

41 

63 

49,20 

54,65 

2017,0 

3443,0 
-0,907 0,364 

Não rejeita 

H0 

Riscos 
Não 

Sim 

41 

63 

42,16 

59,23 

1728,5 

3731,5 
-2,847 0,004** Rejeita H0 

Aquisições 
Não 

Sim 

41 

63 

46,83 

56,19 

1920,0 

3540,0 
-1,554 0,120 

Não rejeita 

H0 

Partes 

Interessadas 

Não 

Sim 

41 

63 

42,73 

58,86 

1752,0 

3708,0 
-2,677 0,007** Rejeita H0 

Obs.: **p≤0,01 (significante a 1%); *p≤0,05 (significante a 5%). 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 De acordo com a Tabela 9, têm-se a classificação média para os grupos testados em 

relação ao uso de ferramentas de apoio ao planejamento de projetos. Ao analisar os resultados 

em relação ao valor médio de classificação e ao valor de Z, observa-se que o grupo que utilizou 
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ferramentas de apoio obteve uma classificação média superior ao grupo que não utilizou. Isso 

significa que quem utilizou estas ferramentas considerou que o modelo LCC facilita mais o 

planejamento em relação ao outro grupo. 

 Por meio do teste U de Mann-Whitney, foi possível obter e analisar também se esta 

diferença média de classificação dos grupos é significativa. Os resultados revelaram que para 

as áreas de planejamento de riscos e planejamento das partes interessadas a diferença é 

estatisticamente significante a 1%, ao apresentarem o p-valor de 0,004 e 0,007, 

respectivamente, rejeitando a hipótese nula de que não há diferença entre os grupos. Já para a 

área de planejamento da qualidade, essa diferença é estatisticamente significante a 5%, 

apresentando um p-valor de 0,021.  

Para as demais áreas de conhecimento, não se teve uma diferença média de classificação 

significante estatisticamente a 5% entre os grupos analisados, não rejeitando, assim a hipótese 

nula. Destas áreas, a área de planejamento das comunicações foi a que apresentou o maior p-

valor (0,364).  

A pesquisa também realizou o teste U de Mann-Whitney para avaliar as diferenças entre 

os grupos considerando cada variável associada aos processos de planejamento sugeridos pelo 

PMI (2013) no Guia PMBOK, disponível na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Resultado do Teste U de Mann-Whitney por processo de planejamento 

Processos de planejamento 

Utilizou 

ferramentas 

de apoio? 

N 
Rank 

médio 

Soma 

dos 

Ranks 

Valor 

de Z 
p-valor Decisão 

InBase – Base integrada 
Não 

Sim 

41 

63 

45,22 

57,24 

1854,0 

3606,0 
-2,043 0,041* 

Rejeita 

H0 

InTrab – Plano de trabalho 
Não 

Sim 

41 

63 

50,51 

53,79 

2071,0 

3389,0 
-0,553 0,580 

Não 

rejeita H0 

InPlano – Plano de 

gerenciamento do projeto 

Não 

Sim 

41 

63 

47,22 

55,94 

1936,0 

3524,0 
-1,476 0,140 

Não 

rejeita H0 

EsReq – Coleta de requisitos 
Não 

Sim 

41 

63 

44,40 

57,77 

1820,5 

3639,5 
-2,283 0,022* 

Rejeita 

H0 

EsEnt – Definição das entregas 
Não 

Sim 

41 

63 

49,49 

54,46 

2029,0 

3431,0 
-0,873 0,382 

Não 

rejeita H0 

EsPac – Decomposição das 

entregas 

Não 

Sim 

41 

63 

49,22 

54,63 

2018,0 

3442,0 
-0,919 0,358 

Não 

rejeita H0 

EsPlano – Plano de 

gerenciamento das entregas 

Não 

Sim 

41 

63 

45,10 

57,32 

1849,0 

3611,0 
-2,072 0,038* 

Rejeita 

H0 

TeCrono – Desenvolvimento 

do cronograma 

Não 

Sim 

41 

63 

47,59 

55,70 

1951,0 

3509,0 
-1,368 0,171 

Não 

rejeita H0 

TeSeq – Definição das 

atividades 

Não 

Sim 

41 

63 

49,26 

54,61 

2019,5 

3440,5 
-0,901 0,368 

Não 

rejeita H0 

TePrazos – Estimativa de 

prazos e recursos 

Não 

Sim 

41 

63 

51,62 

53,07 

2116,5 

3343,5 
-0,244 0,807 

Não 

rejeita H0 

TePlano – Plano de 

gerenciamento do cronograma 

Não 

Sim 

41 

63 

45,91 

56,79 

1882,5 

3577,5 
-1,825 0,068 

Não 

rejeita H0 
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CtCustos – Estimativa de 

custos 

Não 

Sim 

41 

63 

47,51 

55,75 

1948,0 

3512,0 
-1,381 0,167 

Não 

rejeita H0 

CtOrc – Orçamento global 
Não 

Sim 

41 

63 

47,26 

55,91 

1937,5 

3522,5 
-1,460 0,144 

Não 

rejeita H0 

CtInd – Definição de 

indicadores 

Não 

Sim 

41 

63 

45,91 

56,79 

1882,5 

3577,5 
-1,828 0,068 

Não 

rejeita H0 

CtPlano – Plano de 

gerenciamento de custos 

Não 

Sim 

41 

63 

44,54 

57,68 

1826,0 

3634,0 
-2,208 0,027* 

Rejeita 

H0 

QuPadrões – Padrões de 

qualidade 

Não 

Sim 

41 

63 

44,07 

57,98 

1807,0 

3653,0 
-2,354 0,019* 

Rejeita 

H0 

QuReq – Requisitos de 

qualidade 

Não 

Sim 

41 

63 

44,76 

57,54 

1835,0 

3625,0 
-2,153 0,031* 

Rejeita 

H0 

QuPlano –  Plano de 

gerenciamento da qualidade 

Não 

Sim 

41 

63 

45,91 

56,79 

1882,5 

3577,5 
-1,833 0,067 

Não 

rejeita H0 

RhPapeis – Papeis e 

responsabilidades 

Não 

Sim 

41 

63 

43,78 

58,17 

1795,0 

3665,0 
-2,433 0,015* 

Rejeita 

H0 

RhTre – Necessidades de 

treinamento 

Não 

Sim 

41 

63 

47,82 

55,55 

1960,5 

3499,5 
-1,303 0,193 

Não 

rejeita H0 

RhPlano – Plano de 

gerenciamento da equipe 

Não 

Sim 

41 

63 

47,44 

55,79 

1945,0 

3515,0 
-1,406 0,160 

Não 

rejeita H0 

CoDoc – Documentação da 

comunicação 

Não 

Sim 

41 

63 

50,18 

54,01 

2057,5 

3402,5 
-0,651 0,515 

Não 

rejeita H0 

CoTipo – Tipo de comunicação 
Não 

Sim 

41 

63 

49,48 

54,47 

2028,5 

3431,5 
-0,852 0,394 

Não 

rejeita H0 

CoPlano – Plano de 

gerenciamento das 

comunicações 

Não 

Sim 

41 

63 

48,78 

54,92 

2000,0 

3460,0 
-1,038 0,299 

Não 

rejeita H0 

RiRiscos – Identificação dos 

riscos 

Não 

Sim 

41 

63 

44,94 

57,42 

1842,5 

3617,5 
-2,145 0,032* 

Rejeita 

H0 

RiAna – Análise de riscos 
Não 

Sim 

41 

63 

44,05 

58,00 

1806,0 

3654,0 
-2,357 0,018* 

Rejeita 

H0 

RiResp – Respostas aos riscos 
Não 

Sim 

41 

63 

42,12 

59,25 

1727,0 

3733,0 
-2,896 0,004** 

Rejeita 

H0 

RiPlano – Plano de 

gerenciamento de riscos 

Não 

Sim 

41 

63 

42,16 

59,23 

1728,5 

3731,5 
-2,881 0,004** 

Rejeita 

H0 

AqNec – Necessidades de 

aquisição do projeto  

Não 

Sim 

41 

63 

49,55 

54,42 

2031,5 

3428,5 
-0,832 0,406 

Não 

rejeita H0 

AqDec – Decisões de compra 
Não 

Sim 

41 

63 

47,28 

55,90 

1938,5 

3521,5 
-1,450 0,147 

Não 

rejeita H0 

AqPlano – Plano de 

gerenciamento de aquisições 

Não 

Sim 

41 

63 

46,63 

56,32 

1912,0 

3548,0 
-1,628 0,103 

Não 

rejeita H0 

PaEng – Nível de 

engajamento 

Não 

Sim 

41 

63 

41,84 

59,44 

1715,5 

3744,5 
-2,952 0,003** 

Rejeita 

H0 

PaAção – Ações de 

engajamento  

Não 

Sim 

41 

63 

44,61 

57,63 

1829,0 

3631,0 
-2,186 0,029* 

Rejeita 

H0 

PaPlano – Plano de 

gerenciamento das partes 

interessadas  

Não 

Sim 

41 

63 

44,22 

57,89 

1813,0 

3647,0 
-2,301 0,021* 

Rejeita 

H0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Os resultados apresentados na Tabela 10 mostram que quatorze das trinta e quatro 

variáveis associadas aos processos de planejamento apresentaram significância estatística para 

diferenciar os grupos. Para estes processos, o valor médio de classificação em relação ao grupo 

que utilizou as ferramentas de apoio ao planejamento também foi superior ao outro grupo 

comparado. 
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 Das variáveis que apresentaram significância estatística, três apresentaram significância 

estatística a 1%: as variáveis “RiResp” (planejar respostas aos riscos) e “RiPlano” (desenvolver 

um plano para gerenciar os riscos), relacionadas ao planejamento de riscos, e “PaEng” (definir 

o nível de engajamento), relacionada ao planejamento das partes interessadas. 

 Outras variáveis apresentaram significância estatística a 5%: duas relacionadas ao 

planejamento da qualidade, “QuPadrões” (identificar e definir padrões de qualidade) e 

“QuReq” (definir como a equipe cumprirá os requisitos de qualidade); duas relacionadas ao 

planejamento do escopo, “EsReq” (coletar os requisitos) e “EsPlano” (desenvolver um plano 

para gerenciar as entregas); duas relacionadas ao planejamento de riscos, “RiRiscos” 

(identificar os riscos) e “RiAna” (realizar uma análise sobre os riscos); e duas relacionadas ao 

planejamento das partes interessadas, “PaAção” (definir ações de engajamento) e “PaPlano” 

(desenvolver um plano para gerenciar as partes interessadas).  

 Em outras três áreas de conhecimento, observou-se significância estatística em apenas 

uma variável relacionada: “InBase” (definir uma base integrada), “CtPlano” (desenvolver um 

plano para gerenciar os custos), e “RhPapeis”. No caso da variável “RhPapeis”, ela, em 

conjunto com as variáveis “RiRiscos”, “RiAna”, “RiResp”, “PaEng”, e “PaAção”, estão 

associadas diretamente ao uso das ferramentas de apoio ao planejamento, listadas na Tabela 4, 

somando seis das quatorze variáveis que demonstraram significância estatística. 

Os resultados mostram que das dez áreas de conhecimento sugeridas no Guia PMBOK, 

em três delas (qualidade, riscos e partes interessadas) houve uma diferença estatisticamente 

significante de percepção dos respondentes em relação ao quanto o modelo LCC facilita o 

planejamento de projetos. Essas áreas remetem a elementos nos quais o gerente de projetos não 

tem total controle em termos de planejamento, porque envolvem aspectos externos ao projeto. 

Planejar o gerenciamento da qualidade envolve a identificação de requisitos e/u padrões de 

qualidade e suas entregas (PMI, 2013), definidos pelas partes interessadas do projeto.  

Lidar com as partes interessadas abrange uma das questões mais importantes de 

planejamento que podem resultar no sucesso de um projeto (RAHMAT; ALI, 2010; 

KLOPPENBORG; TESCH; MANOLIS, 2011; HERAVI; COFFEY, TRIGUNARSYAH, 

2015), e envolve, principalmente, agentes externos que pode interferir e influenciar no 

andamento do projeto, como o patrocinador e o cliente. No caso do planejamento de riscos, essa 

área envolve aspectos de menor controle por parte do gerente pelo fato de se referir a 

ocorrências que podem gerar ameaças ou vantagens associadas aos objetivos do projeto 

(VENCATO, 2014), e que podem ter impacto sobre o sucesso do projeto (ZWIKAEL et al., 

2014).  
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Essas diferenças se confirmam quando se avalia individualmente as variáveis associadas 

aos processos de planejamento, onde destacam-se as áreas de planejamento de riscos e 

planejamento das partes interessadas como as áreas em que apresentaram maior significância 

estatística. O fato de utilizar ferramentas de apoio em formato de telas em conjunto com a tela 

principal do modelo LCC faz com que ele facilite o planejamento de riscos. Essa é uma das 

áreas de maior criticidade no planejamento (ZWIKAEL, 2009b), pois, quando são bem 

planejados, há uma tendência de que os projetos sejam bem-sucedidos (ZWIKAEL et al., 2014).  

A área de planejamento das partes interessadas também é ressaltada como uma área 

relevante que caracteriza um bom planejamento. Quando se utiliza o modelo LCC em conjunto 

às ferramentas de apoio, ele permite identificar a situação atual de engajamento das partes 

interessadas e promover ações que melhorem este engajamento. Isto implica, segundo a 

literatura, em compreender melhor as partes interessadas (KLOPPENBORG; TESCH; 

MANOLIS, 2011; HERAVI; COFFEY; TRIGUNARSYAH, 2015) e também pode influenciar 

no desempenho do projeto (RAHMAT; ALI, 2010). 

 Quando se trata dos processos de planejamento, ao analisar os resultados expostos nas 

Tabelas 4, 9, e 10, percebe-se que das variáveis associadas aos processos de planejamento em 

que se demonstrou uma diferença significativa entre os grupos analisados, seis dessas variáveis 

estão associadas às três ferramentas de planejamento mais utilizadas pelos respondentes: a 

Matriz RACI (RH), a Matriz de Probabilidade e Impacto (riscos) e a Matriz de Engajamento 

(partes interessadas).  

Esse resultado se torna importante para esta pesquisa, porque traz indícios de que o LCC 

é um modelo importante que ajuda durante a etapa de planejamento de projetos quando 

promove o uso de ferramentas de apoio. Isto não significa necessariamente que essa estrutura 

de planejamento se torne equivalente às práticas tradicionais, onde, em resultados de outras 

pesquisas, se demonstraram excessivamente burocráticas, com excesso de formalização e 

pesada de documentações (WHITNEY; DANIELS, 2013; CHAVES et al., 2016), até porque a 

proposta de utilizar modelos em canvas envolve uma redução da estrutura burocrática e formal 

com maior simplicidade (FINOCCHIO JÚNIOR, 2013; VERAS, 2016), comum no cenário 

organizacional atual (LABUSCHAGNE; BRENT, 2005), onde se utiliza telas ou quadros em 

substituição a relatórios no tocante ao detalhamento dos planos de gerenciamento.  

Contudo, este resultado se contrapõe à proposta dos primeiros modelos de canvas para 

planejamento, como o modelo de Osterwalder e Pigneur (2011) para o planejamento de 

negócios e os modelos de Finocchio Júnior (2013) e Mei (2015) que tratam, especificamente, 

de projetos, onde esses autores propõem uma lógica de construção do planejamento em uma 
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única tela, mas desconsideram o uso de quaisquer ferramentas de apoio adicionais à tela 

principal como forma de detalhar o plano de gerenciamento de um projeto. Este pode ser um 

aspecto que diferencia o modelo LCC dos demais modelos para construir o planejamento. 

Porém, esses resultados corroboram com a ideia de Camargo (2016), quando o autor 

afirma que é necessário ter cautela quanto ao uso de modelos de canvas de forma isolada em 

substituição ao plano de gerenciamento convencional, especialmente quando se trata de 

projetos grandes e de maior complexidade. O próprio autor também sugere em seu modelo, 

assim como Veras (2016), telas auxiliares contendo essas ferramentas de apoio ao planejamento 

como forma de detalhar o planejamento construído em uma tela principal, conforme discutido 

no referencial teórico.  

Portanto, considera-se, a partir do que foi obtido nesta análise, é viável utilizar o modelo 

LCC em conjunto com as ferramentas de apoio ao planejamento, como forma de detalhar o 

plano de gerenciamento, contudo, sem desconsiderar a gestão visual, sendo mais aderente à 

estrutura sugerida pelas boas práticas de gerenciamento. Pela análise e pela discussão teórica 

apresentada, há indícios de que não faz sentido utilizar apenas a tela principal do modelo LCC 

como forma de representar o planejamento de um projeto, pois ela carece de um detalhamento 

maior na forma como devem ser realizados os principais fatores-chave destacados nessas 

ferramentas de apoio. 

Outro aspecto importante evidenciado nesta análise se refere às variáveis relativas aos 

processos que envolvem o planejamento de requisitos e entregas do projeto, onde as variáveis 

“EsReq”, “EsPlano”, “QuPadrões” e “QuReq” apresentaram significância estatística a 5% para 

diferenciar os grupos analisados. A identificação de requisitos está associada, na fase de 

planejamento, ao planejamento da qualidade e ao planejamento do escopo (VARGAS, 2009; 

PMI; 2013). Este resultado mostra que as ferramentas de apoio podem ser instrumentos 

importantes para definir não apenas os aspectos específicos de cada área relacionada à 

ferramenta em uso, como também de aspectos ligados ao planejamento do escopo e ao 

planejamento da qualidade.  

Essas áreas possuem algo em comum no planejamento, porque envolvem processos 

relacionados ao planejamento de requisitos das partes interessadas do projeto, sendo estes 

requisitos a base para a definição de entregas. Neste sentido, o modelo LCC, quando é utilizado 

em conjunto às ferramentas de apoio ao planejamento, pode ajudar no planejamento dos 

requisitos e das entregas do projeto, em que, segundo Dvir, Raz e Shenhar (2003), este é um 

aspecto importante do planejamento. 
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Sobre a área de planejamento da integração, foi possível observar que em um dos 

processos relacionados a esta área demonstrou uma diferença estatisticamente significante entre 

os grupos, referente à variável “InBase”, referente à definição de uma base integrada de todo o 

trabalho a ser desenvolvido no projeto. Esse processo remete a uma das principais propostas 

dos modelos baseados em canvas em planejamento de projetos (FINOCCHIO JÚNIOR, 2013; 

MEI, 2015; CAMARGO, 2016). Pela discussão apresentada por Camargo (2016), a ideia de 

utilizar um canvas pode ser interessante em termos de visão geral, no entanto, para alguns tipos 

de projeto, pode ser insuficiente. Com o uso de ferramentas de apoio, pelo resultado desta 

pesquisa, têm-se uma melhor integração dessas áreas. 

Em relação ao planejamento de custos, apenas a variável “CtPlano” relacionada ao plano 

de gerenciamento dos custos do projeto demonstrou significância estatística para diferenciar os 

grupos em relação à utilização das ferramentas de apoio ao planejamento. De acordo com o 

PMI (2013), esse processo possui relação com diversos outros processos, como os processos de 

identificação e análise dos riscos, assim como informações relacionadas à definição da linha de 

base do projeto, vinculada à definição do escopo e do cronograma. Em termos de planejamento, 

a proposta do modelo LCC possui uma distribuição considerável de fatores-chave vinculados à 

definição do escopo, e, principalmente, relacionados às entregas planejadas, que podem ser 

desdobradas nas telas auxiliares em que se utilizam as ferramentas de apoio. Neste sentido, a 

utilização de ferramentas de apoio pode ter uma influência importante na estruturação deste 

processo. 

 Nenhuma das variáveis relacionadas aos processos de planejamento do tempo, 

planejamento das comunicações e planejamento das aquisições demonstrou significância 

estatística. Isto significa que para essas áreas, não há diferenças para os grupos analisados em 

relação ao quanto o modelo LCC pode facilitar o planejamento de projetos.  

 

6.3. ANÁLISE DE REGRESSÃO MÚLTIPLA  

 

6.3.1. Benefícios do modelo LCC no planejamento de projetos 

 

 Neste tópico pretende-se relacionar os benefícios da gestão visual inerentes ao modelo 

LCC em conjunto com a variável referente ao nível de planejamento obtido com a utilização 

deste modelo visual. Antes de estabelecer essas relações com a análise de regressão, foram 

realizadas a análise de confiabilidade dos dados e a análise de correlação. A Tabela 11 apresenta 

os resultados do teste de confiabilidade. 
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Tabela 11 – Teste de confiabilidade (Alpha de Cronbach) 

Variável Alpha de Cronbach (α) 

PlanProj 0,906 

BeTransp 0,933 

BeSimp 0,903 

BeCom 0,904 

BeColab 0,905 

BeCoor 0,901 

Alpha de Cronbach (geral) 0,923 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 O teste de confiabilidade dos dados, disposto na Tabela 11, foi realizado por meio do 

teste de Alpha de Cronbach. Esse teste procura verificar se um conjunto de variáveis é 

considerado consistente com o que se procura medir, isto é, ele procura testar a eficiência do 

modelo proposto (HAIR JÚNIOR et al., 2009). Ao realizar a análise conjunta das variáveis que 

compõem o modelo econométrico inicial, o valor obtido de Alpha de Cronbach foi de 0,923, 

sendo superior ao valor recomendado pela literatura, que é de 0,7, apresentando, assim, a 

consistência do modelo. A variável “BeTransp” foi a variável que elevou mais a confiabilidade 

do modelo, em caso de exclusão. 

 Após a verificação da consistência do modelo, foi realizada uma análise de correlação 

entre as variáveis, por meio da correlação de Pearson, no intuito de verificar o quão forte é a 

associação entre duas variáveis, ou seja, “o quão próximo os dados seguem uma tendência 

linear” (AGRESTI; FINLAY, 2012, p. 75-76). Estas correlações estão dispostas na Tabela 12: 

 

Tabela 12 – Coeficientes de correlação de Pearson 

Variável PlanProj BeTransp BeSimp BeCom BeColab BeCoor 

PlanProj 1,000      

BeTransp 0,584** 1,000     

BeSimp 0,690** 0,530** 1,000    

BeCom 0,721** 0,543** 0,724** 1,000   

BeColab 0,691** 0,481** 0,722** 0,812** 1,000  

BeCoor 0,766** 0,533** 0,820** 0,676** 0,748** 1,000 
Obs.: ***p≤0,01 (significante a 1%). 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Ao analisar as correlações obtidas, verifica-se que as variáveis relacionadas aos 

benefícios da gestão visual estão correlacionadas com a variável “PlanProj”, ao nível de 

significância de 1%. Este resultado sugere que todas as variáveis independentes são importantes 

para compor o modelo de regressão. No caso das correlações entre as variáveis “PlanProj” e 
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“BeCoor” (0,766) e entre as variáveis “BeCom” e “BeColab” (0,820) terem apresentado valores 

superiores a 0,75, de acordo com Vieira (2012), estas correlações são consideradas fortes. 

Devido a estes altos valores, sugere-se realizar o teste fator de inflação da variância (VIF) para 

avaliar se há multicolinearidade entre as variáveis independentes, disponível após a 

apresentação dos modelos de regressão. 

Diante dos resultados obtidos com a análise de correlação de Pearson, são apresentados 

os valores obtidos por meio da análise de regressão múltipla. A especificação da equação inicial 

que procurou representar o modelo proposto da pesquisa é representada da seguinte forma 

(Modelo 1): 

 

PlanProj = β0 + β1BeTransp + β2BeSimp + β3BeCom + β4BeColab + β5BeCoor + u, 

Equação (1),  

 

onde “PlanProj” reflete o nível de planejamento obtido com a utilização do modelo LCC. Em 

relação às variáveis independentes, elas possuem a seguinte classificação: “BeTransp” significa 

o quanto o modelo LCC promove a visibilidade e a transparência das informações contidas no 

projeto; “BeSimp” se refere ao quanto o modelo LCC promove a simplificação do fluxo de 

informações do projeto; “BeCom” é uma variável que mede o quanto o modelo LCC promove 

a comunicação dos envolvidos na elaboração do projeto; “BeColab” significa o quanto o 

modelo LCC promove a colaboração dos envolvidos na elaboração do projeto ; e “BeCoor” 

mede o quanto o modelo LCC promove a coordenação do trabalho entre os envolvidos com a 

elaboração do projeto. 

 Além do modelo de regressão inicial (1), foram gerados mais quatro modelos com a 

inserção de três variáveis moderadoras: no modelo 2, foi inserida a variável “TempExpD”, uma 

variável dummy que define se o profissional possui ou não experiência na área de gestão de 

projetos; no modelo 3, foi inserida a variável “TempExpGPD”, uma variável dummy que define 

se o profissional possui ou não experiência como gerente de projetos; no modelo 4 foi inserida 

a variável “UsouCanvas”, uma variável dummy para explicar se o respondente já teve a 

experiência de utilizar modelos baseados em canvas além do modelo LCC; e no modelo 5 foram 

consideradas todas as variáveis, incluindo as variáveis independentes e as variáveis 

moderadoras. 

 Assim, são colocados os resultados obtidos com os modelos de regressão na Tabela 13 

abaixo: 
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Tabela 13 – Resultados dos modelos de regressão 

Variáveis 

independentes 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Constante (𝜷𝟎) 0,880** 

(0,433) 

0,927** 

(0,422) 

0,887*** 

(0,432) 

1,039** 

(0,454) 

1,176*** 

(0,441) 

BeTransp 0,144*** 

(0,047) 

0,144*** 

(0,045) 

0,143*** 

(0,047) 

0,142*** 

(0,046) 

0,134*** 

(0,043) 

BeSimp 0,074 

(0,085) 

0,079 

(0,088) 

0,072 

(0,085) 

0,071 

(0,083) 

0,069 

(0,086) 

BeCom 0,295*** 

(0,085) 

0,291*** 

(0,085) 

0,298*** 

(0,087) 

0,293*** 

(0,085) 

0,304*** 

(0,085) 

BeColab 0,127 

(0,093) 

0,135 

(0,094) 

0,125 

(0,093) 

0,129 

(0,093) 

0,134 

(0,094) 

BeCoor 0,213* 

(0,111) 

0,218** 

(0,110) 

0,211* 

(0,111) 

0,206* 

(0,108) 

0,203* 

(0,103) 

TempExpD 
- 

-0,221 

(0,161) 
-  

-0,346* 

(0,198) 

TempExpGPD 
- - 

0,040 

(0,142) 
- 

0,216 

(0,179) 

UsouCanvas 
   

-0,125 

(0,143) 

-0,143 

(0,146) 

R2 0,761 0,766 0,761 0,763 0,771 

Estatística F 77,22 77,37 66,65 62,40 54,70 

Média VIF 3,28 2,92 2,94 2,92 2,59 

Teste de Ramsey 0,027 0,048 0,022 0,037 0,050 

Teste de Shapiro-Wilks 0,012 0,008 0,016 0,022 0,031 

Observações 100 100 100 100 100 

Obs. 1: ***p≤0,01 (significante a 1%); **p≤0,05 (significante a 5%); p≤0,10 (significante a 10%). 

Obs. 2: os números entre parênteses representam o erro-padrão. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Conforme discutido no referencial teórico, a gestão visual é tida como um dos elementos 

da abordagem Lean (TEZEL et al., 2015; TEZEL et al., 2016), com o uso de dispositivos 

visuais que permitem uma melhor compreensão e conhecimento dentro de uma organização 

(BEVILACQUA, 2013; TEIXEIRA; MERINO, 2014; VIANA et al., 2014; TEZEL; AZIZ, 

2017b), incluindo, entre outras ferramentas e dispositivos, telas e quadros conhecidos como 

canvas associados à gestão. 

Partindo desse pressuposto, considerando que o modelo LCC é um modelo visual 

baseado em quadros ou telas que sintetizam a gestão de um projeto, foram analisados os 

principais benefícios promovidos por esse modelo, considerando a gestão visual como 

arcabouço teórico desta análise.  
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Ao avaliar os dados dos modelos gerados na Tabela 13, percebe-se que das cinco 

variáveis relacionadas aos benefícios da gestão visual promovidos pelo modelo LCC, três são 

relevantes para facilitar a construção do planejamento de projetos nos cinco modelos 

apresentados: a visibilidade e transparência das informações do projeto (BeTransp), a 

comunicação dos envolvidos na elaboração do projeto (BeCom), e a coordenação do trabalho 

entre os envolvidos com a elaboração do projeto (BeCoor), sendo que as variáveis “BeTransp” 

e “BeCom” apresentaram significância estatística a 1%, enquanto que a variável “BeCoor” 

apresentou significância estatística a 5% no modelo 2, e 1% nos modelos 1, 3, 4 e 5, rejeitando, 

assim, a hipótese nula. Em linhas gerais, isso significa que quanto mais o modelo LCC promove 

esses três benefícios, mais ele influencia positivamente sobre o planejamento de projetos, isto 

é, mais ele facilita a construção dessa estrutura de planejamento. 

As demais variáveis relacionadas à gestão visual, “BeSimp” e “BeColab” não 

apresentaram significância estatística, não rejeitando, assim, a hipótese nula. Das variáveis que 

apresentaram significância estatística, a variável “BeCom” foi a que apresentou um maior valor 

no coeficiente estimado, especialmente no modelo 5 (0,304), ou seja, é a variável que reflete o 

benefício da gestão visual inerente ao modelo LCC que mais facilita o planejamento de projetos. 

O Quadro 16 traz um resumo das hipóteses testadas em relação aos benefícios do modelo LCC 

nos modelos de regressão estimados: 

 

Quadro 16 – Teste de hipóteses para os benefícios promovidos pelo modelo LCC no 

planejamento de projetos 

Hipótese 2: Os benefícios da gestão visual promovidos pelo modelo LCC facilitam o 

planejamento de projetos 
Variáveis Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

BeTransp Ho rejeitada Ho rejeitada Ho rejeitada Ho rejeitada Ho rejeitada 

BeSimp H0 não rejeitada H0 não rejeitada H0 não rejeitada H0 não rejeitada H0 não rejeitada 

BeCom Ho rejeitada Ho rejeitada Ho rejeitada Ho rejeitada Ho rejeitada 

BeColab H0 não rejeitada H0 não rejeitada H0 não rejeitada H0 não rejeitada H0 não rejeitada 

BeCoor Ho rejeitada Ho rejeitada Ho rejeitada Ho rejeitada Ho rejeitada 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Em relação à comunicação do envolvidos na elaboração do projeto, de acordo com a 

literatura existente, esse benefício se dá principalmente pelo fato de que ferramentas visuais 

promovem uma comunicação mais focada e interativa (BITITCI; COCCA; ATES, 2015). Outro 

ponto importante sobre esse aspecto é que na gestão visual a comunicação é destinada ao grupo 

como um todo, ajudando na ampliação da informação (TEZEL et al., 2015).  

Neste sentido, a presente pesquisa traz indícios de que essa comunicação focada e 

baseada em grupo facilita a construção do planejamento. A proposta de utilização do modelo 



134 

 

LCC em termos de construção do planejamento se dá pelas reuniões do gerente junto à equipe 

do projeto, indo ao encontro dos resultados encontrados no estudo de Lindlöf e Söderberg 

(2011), onde os autores consideram que por meio de reuniões com a utilização de uma estrutura 

visual de planejamento, a discussão e o compartilhamento de informações demonstram a 

importância da comunicação dentro desse contexto. 

 O segundo benefício mais importante promovido pelo modelo LCC para facilitar o 

planejamento de projetos foi a visibilidade e a transparência das informações do projeto. 

Segundo os resultados de outros estudos, esse aspecto pode estar associado ao fato de que 

modelos visuais podem promover uma base de informação comum (TEZEL et al., 2015), 

melhorar a capacidade de interação entre as pessoas (TEZEL; KOSKELA; 

TZORTZOPOULOS, 2016) ou a possibilidade de utilizar ferramentas visuais como mecanismo 

de controle, e consequentemente, a transparência de todo o processo (STEENKAMP; 

HAGEDORN-HANSEN; OOSTHUIZEN, 2017).  

Dentro do contexto de realização da pesquisa, pode-se considerar que há indicativos de 

que, pelo fato de o LCC reunir em uma tela principal diversas informações compiladas em uma 

estrutura integrativa, isso pode ajudar a promover uma maior transparência e uma visão geral 

do projeto, além de promover uma maior interação entre os participantes por terem essa visão 

geral, e isso faz com que este modelo visual auxilie a planejar projetos alinhada à estrutura 

sugerida pelo PMI (2013).  

Esses dados corroboram com o que afirmam Camargo (2016) e Finocchio Júnior (2013), 

considerando que o aspecto visual de uma tela ajuda as pessoas a enxergarem o que está sendo 

feito no projeto com o agrupamento de ideias de forma lógica e não fragmentada, sendo esta 

última umas das deficiências encontradas em modelos e práticas tradicionais. Este resultado 

também evidencia que modelos visuais, sobretudo o modelo em análise desta pesquisa, resolve 

umas das deficiências encontradas nas práticas tradicionais, pelo fato de que estas são 

complicadas e de difícil compreensão (BOMFIN; NUNES; HASTENREITER, 2012).  

 Os resultados também revelaram que o fato do modelo LCC permitir uma coordenação 

do trabalho entre os envolvidos pode ajudar a desenvolver uma estrutura de planejamento de 

acordo com as boas práticas de planejamento de projetos. Sobre este aspecto, a literatura afirma 

que o planejamento visual ajuda a promover uma melhor distribuição do trabalho entre as 

equipes do projeto (LINDLÖF; SÖDERBERG, 2011), além de promover um sentimento de 

maior responsabilidade entre as pessoas envolvidas, quando se tem uma definição clara do papel 

de cada membro que compõe a equipe do projeto (TJELL; BOOSCH-SITJEMA, 2015) e uma 

melhor integração de diferentes níveis hierárquicos (TEZEL; AZIZ, 2017a).  
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 Neste sentido, a presente pesquisa não tem como afirmar que o fato dos respondentes 

considerarem que a coordenação do trabalho na elaboração do projeto se deve à divisão do 

trabalho entre as equipes envolvidas. Contudo, esse resultado pode estar associado a uma 

responsabilidade compartilhada em relação à construção do planejamento do projeto. Essa 

questão traduz, portanto, em uma estrutura diferente de como construir o planejamento de um 

projeto. Além disso, tal constatação também pode estar associada ao processo de construção e 

preenchimento das telas de planejamento propostas pelo modelo LCC, relacionado ao 

sequenciamento lógico e ordenamento do preenchimento dos fatores-chave e de seus 

complementos. 

Nesse contexto, Finocchio Júnior (2013) revela que uma das principais premissas em 

utilizar um modelo de canvas para o planejamento de projetos é que ele deve ser feito 

preferencialmente em equipe. Essa premissa, inerente aos modelos baseados em canvas vai de 

encontro ao que se apresenta na aplicação de práticas tradicionais de gestão de projetos, onde o 

gerente de projetos, em geral, atua de forma mais centralizada após a etapa de iniciação de 

projeto, incluindo o planejamento.  

Diferente das práticas tradicionais, a coordenação das atividades de planejamento do 

projeto com a utilização do modelo LCC se dá pelo desenvolvimento e responsabilidade 

compartilhada entre os membros, já que a proposta do modelo sugere a construção 

compartilhada do planejamento. Assim, a pesquisa evidencia uma das funções inerentes aos 

modelos de canvas, onde, segundo Camargo (2016), quando vários profissionais conseguem 

por meio destes modelos enxergar todo o trabalho a ser realizado, assumindo a 

corresponsabilidade quanto a prazos e custos definidos em conjunto pelos envolvidos na 

elaboração do projeto.  

No entanto, os resultados também indicaram que dois benefícios relacionados à gestão 

visual promovidos pelo modelo LCC não foram considerados importantes para o planejamento 

de projetos: a simplificação do fluxo de informações (BeSimp) e a colaboração entre os 

envolvidos com a elaboração do projeto (BeColab). Apesar de as variáveis “BeSimp” e 

“BeColab” terem apresentado médias superiores em relação a duas outras variáveis que 

apresentaram significância estatística (BeCoor e BerCom), elas não se mostraram relevantes no 

modelo de regressão como benefícios promovidos pelo modelo LCC que influenciam 

positivamente sobre o planejamento de projetos. 

Algumas possíveis explicações podem estar associadas a esses resultados. Em primeiro 

lugar, quando se trata de simplificação, a literatura mostra que a gestão visual pode ajudar na 

simplificação em termos de fluxo de informação, e, consequentemente na estrutura de 
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gerenciamento (EAIDGAH et al., 2016; JANSSON; WIKLUND; LIDELÖW, 2016; TEZEL, 

KOSKELA; TZORTZOPOULOS, 2016). Esse aspecto é tratado por Mei (2015), Veras (2016) 

e Camargo (2016) relacionado à utilização de ferramentas simples e de fácil utilização, como 

forma de promover um maior foco e menor desvio de atenção ao se construir um planejamento. 

Em ambos os casos, a simplificação está associada à facilidade de utilização e incorporação à 

rotina dos usuários, que, neste caso, sãos os profissionais de gerenciamento de projetos. 

Contudo, é importante esclarecer que os estudos que criticam as abordagens tradicionais 

de gerenciamento não chegam a um consenso sobre a “estrutura ideal” de modelo, prática ou 

técnica adequada à nova realidade organizacional. Uma das correntes sugerem o uso de 

ferramentas mais simples que lidem melhor com a estrutura complexa que envolve a gestão de 

projetos (LABSCHAGNE; BRENT, 2005; WHITTY; MAYLOR, 2009), porém, não se tem 

afirmações e comprovações de que o uso de dessas ferramentas impliquem em um melhor 

planejamento e gerenciamento do projeto.  

O fato do modelo LCC promover uma simplificação no fluxo de informações, pelos 

resultados obtidos nesta pesquisa, não significa que isto implique em uma facilidade na 

construção do planejamento considerando a estrutura de processos e áreas de conhecimento 

refletidas nas boas práticas de gerenciamento. Esse resultado reforça a ideia de que a 

simplificação do fluxo das informações de um projeto propostas pela estrutura oferecida pelo 

modelo, por si só, não garante uma melhor estruturação de planejamento, ao contrário do que 

sugerem Labuschagne e Brent (2005) e Whitty e Maylor (2009).   

Em relação à colaboração dos envolvidos na elaboração de um projeto, a literatura sobre 

a gestão visual afirma que a colaboração está associada a interação entre os envolvidos (VIANA 

et al., 2014), mesmo que por interesses distintos (NICOLINI, 2007), podendo envolver o 

compartilhamento de conhecimento e aprendizagem organizacional (EPPLER; BRESCIANI, 

2013).  

Neste sentido, a colaboração entre os envolvidos com o processo de planejamento de 

projetos pode assumir um conceito subjetivo, pois não se sabe se a percepção dos respondentes 

desta pesquisa está associada ao que Eppler e Bresciani (2013) afirmam em relação ao 

conhecimento compartilhado pelos membros que compõem a equipe de projetos, ou se há outras 

maneiras de colaboração que podem ou não ter influenciado neste resultado, como a 

colaboração para preencher as telas sugeridas pelo modelo, a aceitação de opiniões diversas nos 

momentos de discussão para o preenchimento das telas, ou a própria forma de se engajar durante 

as atividades relacionadas à estruturação do planejamento (MEI, 2015; CAMARGO, 2016). 

Não há, portanto, a evidência de que a colaboração entre os envolvidos com a utilização do 
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modelo LCC faz com que ele facilite o planejamento de projetos, embora os autores afirmem 

que essa é uma característica importante proporcionada pelos modelos baseados em canvas. 

 

6.3.2. Efeito da experiência profissional na relação entre os benefícios do modelo LCC e o 

planejamento de projetos 

 

 Em relação às variáveis moderadoras relacionadas ao tempo de experiência, estimadas 

nos modelos de regressão 2 a 5, quando se trata da variável “TempExpD”, percebeu-se que os 

profissionais que possuem experiência na área de gestão de projetos consideram que o modelo 

LCC facilita menos o planejamento, quando comparados ao grupo de profissionais que não 

possuem experiência na área. No tocante à variável “TempExpGPD”, foi visto que profissionais 

com experiência na função de gerente de projetos consideraram que o modelo LCC facilita mais 

o planejamento em relação aos profissionais sem experiência. No entanto, apenas a variável 

“TempExpD” apresentou significância estatística a 10% no modelo estimado 5, em que foram 

consideradas todas as variáveis.  

Esses resultados revelaram que não há evidências de que profissionais que possuem 

experiência como gerente de projetos têm uma percepção diferente do modelo LCC e relação 

aos profissionais sem experiência na função. Embora a estrutura das práticas contidas no Guia 

PMBOK demonstre que é de responsabilidade do gerente de projetos elaborar e desenvolver os 

processos de gerenciamento, incluindo o grupo de processos de planejamento (PMI, 2013), a 

pesquisa não evidenciou que esse grupo de respondentes possa ter uma percepção diferente em 

relação ao outro grupo.  

Os autores que propuseram os modelos de canvas em planejamento de projeto reforçam 

para a necessidade de se construir, com práticas mais recentes, um planejamento de forma 

conjunta e colaborativa (ROSA et al., 2016), em que o gerente de projetos não atue apenas 

como um ente centralizador das funções e decisões sobre essa etapa de gerenciamento. Essas 

novas estruturas podem dar indícios relacionados a estes resultados, na medida em que o 

trabalho em equipe com o uso de modelos baseados em canvas pode nivelar e dar um 

entendimento comum da equipe e do gerente de projetos (CAMARGO, 2016). Mesmo que 

essas novas estruturas impliquem em uma redução da autonomia e do poder concentrado no 

gerente de projetos para a formulação do planejamento, não se pode dizer que há diferença entre 

os grupos analisados. 

No entanto, ao analisar a variável “TempExpD”, percebeu-se no modelo completo 

estimado, que há uma significância estatística que diferencia o grupo que possui experiência na 
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área de gestão de projetos em relação a quem não possui. Este resultado evidencia que 

profissionais, por terem conhecimento na área, podem ser mais críticos em relação ao uso do 

modelo LCC, comparado a profissionais que não possuem, por já conhecerem de forma prática 

a aplicação de procedimentos e terem algum tipo de envolvimento com a construção de 

planejamento em projetos anteriores.  

 Ao incluir a variável “Usoucanvas”, percebeu-se que quem já tem experiência em 

relação ao uso de outros modelos de canvas para planejamento considerou que o modelo LCC 

influencia menos no planejamento de projetos em relação a quem não possui. No entanto, essa 

variável não demonstrou significância estatística nos modelos estimados 4 e 5, onde ela foi 

incluída. 

Fazendo uma comparação deste resultado com o resultado explicitado na Tabela 3, 

observa-se que esses respondentes pertencentes a este grupo de experiência com outros modelos 

baseados em canvas, utilizaram em sua maioria os modelos BMC e PMC, que propõem uma 

estrutura de planejamento simplificada em uma tela (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011; 

FINOCCHIO JÚNIOR, 2013), sendo este um benefício não considerado importante para a 

construção do planejamento de projeto, conforme a análise relacionada ao objetivo 3 deste 

trabalho. 

 As variáveis moderadoras “TempExpGPD” e “UsouCanvas”, além de não terem 

apresentado significância estatística, pouco contribuíram para a estimação dos modelos de 

regressão, comprovado pela estatística F, que realiza a análise de variância, por meio de um 

teste estatístico para o ajuste geral do modelo em termos da razão F (HAIR JÚNIOR et al., 

2009). Nos modelos estimados 3, 4, e 5, os valores da estatística F foram menores quando 

comparados aos valores obtidos nos modelos 1 e 2, onde estas variáveis foram retiradas. O 

Quadro 17 apresenta o resultado do teste de hipóteses para estas variáveis: 

 

Quadro 17 – Teste de hipóteses para as variáveis relacionadas à experiência profissional 

Hipótese 3: Profissionais com experiência profissional têm percepções diferentes sobre 

o modelo LCC, quando comparados a profissionais sem experiência 
Variáveis Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

TempExpD 
H0 não 

rejeitada 

H0 não 

rejeitada 

H0 não 

rejeitada 

H0 não 

rejeitada 
Ho rejeitada 

TempExpGPD 
H0 não 

rejeitada 

H0 não 

rejeitada 

H0 não 

rejeitada 

H0 não 

rejeitada 

H0 não 

rejeitada 

UsouCanvas 
H0 não 

rejeitada 

H0 não 

rejeitada 

H0 não 

rejeitada 

H0 não 

rejeitada 

H0 não 

rejeitada 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Em relação ao coeficiente de determinação (R2), ele é formado pela razão entre a 

variação explicada e a variação total dos dados, ou seja, ele procura explicar a fração da variação 

amostral obtida em “y” que é explicada por “x” (WOOLDRIDGE, 2010). No modelo estimado 

5, que contém todas as variáveis testadas, verificou-se que 77,10% da variação da variável 

dependente (PlanProj) é explicada pelas variáveis relacionadas aos benefícios da gestão visual 

promovidos pelo modelo LCC e pelas variáveis relacionadas à experiência profissional. 

Considerando apenas as variáveis relacionadas à gestão visual, esse poder de explicação é de 

76,1% (modelo 1). 

Em termos gerais, ao comparar os modelos de regressão estimados, percebe-se que a 

variação do valor estimado para os coeficientes das variáveis relacionadas aos benefícios da 

gestão visual entre os modelos é pequeno, o que implica dizer que há um pequeno efeito 

moderador das variáveis relacionadas à experiência profissional. Neste sentido, as variáveis 

“BeTransp”, “BeCom” e “BeCoor” se mostram importantes para compor o modelo de 

regressão, independente do defeito moderador. 

 Em termos práticos, pode-se dizer que não há diferença significativa entre os grupos 

com e sem experiência profissional de acordo com as variáveis analisadas. Este resultado traz 

indícios de que os profissionais sem experiência podem se apropriar dos conceitos relativos ao 

planejamento de projetos em relação aos demais profissionais, pela estrutura que o modelo LCC 

se propõe. 

 Para validar os resultados da regressão, foram realizados os testes que avaliam os 

pressupostos de ausência de multicolinearidade, homocedasticidade, ausência de variáveis 

omitidas e normalidade dos resíduos, resumidos no Quadro 18.  

Para verificar o pressuposto de ausência de multicolinearidade, foi realizado o teste de 

fator de inflação da variância (VIF), em que os valores próximos a 1 indicam baixos níveis de 

colinearidade. Normalmente se considera que valores abaixo de 10 são aceitáveis para utilizar 

as variáveis no modelo de regressão (FIELD, 2009). Em todos os modelos estimados as 

variáveis apresentaram baixos índices de colinearidade (APÊNDICE B), sendo a variável 

“BeCoor” a que apresentou um maior valor do VIF, de 4,09, no modelo 5.  

 

Quadro 18 – Testes de validação dos modelos de regressão 
Teste Significado e tipo de teste utilizado Resultados e ações 

Ausência de 

multicolinearidade 

• Verifica a hipótese de que as variáveis 

independentes não apresentam 

multicolinearidade.  

• Tipo de teste realizado: Teste VIF (fator 

de inflação da variância). Considera-se 

como valor de referência abaixo de 10. 

• Apresentou baixos índices de 

colinearidade.  
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Homocedasticidade 

• Verifica a hipótese nula de que os 

resíduos são homocedásticos. 

• Tipo de teste realizado: Breusch-Pagan. 

Considera-se como referência a não 

rejeição da hipótese nula. 

• Apresentou problemas de 

heterocedasticidade. Para corrigir 

o problema, foram retiradas as 

observações discrepantes 

(outliers) e estimados os modelos 

com correção robusta. 

Ausência de variáveis 

omitidas 

• Verifica a hipótese nula de ausência de 

variáveis omitidas. 

• Tipo de teste realizado: Teste de 

Ramsey. Considera-se como referência 

a não rejeição da hipótese nula. 

• Não rejeitou a hipótese nula de 

variáveis omitidas a 1% de 

significância. 

Distribuição normal dos 

resíduos 

• Verifica a hipótese nula de normalidade 

dos resíduos. 

• Tipo de teste realizado: Teste de 

Shapiro-Wilks. Considera-se como 

referência a não rejeição da hipótese 

nula. 

• Não apresentou uma distribuição 

normal dos resíduos. Para 

corrigir o problema, foram 

retirados os valores discrepantes 

(outliers). Além disso, 

considerou-se como referência a 

Teoria do Limite Central, 

afirmando que no caso de grandes 

amostras há uma tendência de 

normalização dos resíduos. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Com relação ao teste que verifica a ausência de variáveis omitidas, foi realizado o teste 

de Ramsey, cuja a hipótese nula é de que o modelo não possui variáveis omitidas. Estas, por 

sua vez, são consideradas importantes para compor o modelo de regressão, mas que deixaram 

de ser consideradas na análise, ocasionando em uma má especificação do modelo 

(WOOLDRIDGE, 2010). O teste de Ramsey verificou em todos os modelos que não foi 

rejeitada a hipótese nula de que o modelo não possui variáveis omitidas a 1% de significância. 

O teste comprova que os modelos de regressão estimados não possuem variáveis omitidas. 

 Sobre o teste de homocedasticidade dos resíduos, foi verificado o gráfico de dispersão 

das observações, analisando os resíduos padronizados em função dos valores preditos, além de 

ser utilizado o teste de Breusch-Pagan, cuja a hipótese nula é de que os resíduos são 

homocedásticos e possuem variância constante (WOOLDRIDGE, 2010). Na primeira equação 

em que foi considerada como variável dependente a variável original “PlanProj” para 

representar o nível de planejamento obtido com a utilização do modelo LCC, foi percebida a 

presença de heterocedasticidade.  

O teste de Breusch-Pagan encontrou valores abaixo de 0,005, rejeitando, assim, a 

hipótese nula de homocedasticidade dos resíduos. Para corrigir este problema, foram retirados 

os valores discrepantes (outliers) que influenciavam na formação dos resíduos heterocedásticos. 

Após esta correção, o teste de Breusch-Pagan não apresentou rejeição da hipótese nula de 

homocedasticidade a 10% de significância em todos os modelos estimados, validando os 

resultados da regressão. De toda a forma, para ter uma maior confiabilidade nos intervalos de 
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confiança e na realização dos testes de inferência, foram estimados os modelos de regressão 

com correção robusta. 

 Por último, foi verificada a normalidade dos resíduos dos modelos de regressão 

estimados. Neste caso, assume-se que os resíduos têm uma distribuição normal e variância 

constante, sendo independentes das variáveis preditoras (WOOLDRIDGE, 2010). A 

verificação da normalidade foi realizada por meio do teste de Shapiro-Wilks, em que se 

considera como hipótese nula a distribuição normal dos resíduos.  

Com a variável “PlanProj”, também foram encontrados problemas associados a ausência 

de normalidade dos resíduos, sendo estatisticamente significante a 1% em todos modelos 

estimados. Com a retirada de outliers para a correção do modelo devido à presença de 

heterocedasticidade dos resíduos, houve uma melhora nos p-valores para a não rejeição da 

hipótese nula nos modelos 1, 3 e 4. Os gráficos com a análise da dispersão dos resíduos 

relacionados aos modelos estimados estão dispostos na Figura 29. 

 

Figura 29 – Gráficos de dispersão dos resíduos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Mesmo assim, de acordo com Field (2009), para grandes amostras é fácil obter valores 

significativos no p-valor a partir de pequenos desvios da normalidade. Assim de acordo com o 

Teorema do Limite Central, considera-se que para grandes amostras (como é o caso desta 

pesquisa), os resíduos tendem a ter uma distribuição normal (FIELD, 2009). Com grandes 
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amostras, portanto, não é necessário segundo Wooldridge (2010), assumir o pressuposto de 

normalidade dos resíduos.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo analisou em que medida o modelo Life Cycle Canvas (LCC), por meio da 

gestão visual, facilita o planejamento de projetos. Com base nos resultados obtidos, pode-se 

afirmar que o modelo LCC é um modelo de gestão visual que facilita a construção do 

planejamento de projetos. Em relação aos objetivos específicos, os resultados revelaram que, 

em relação à aderência do modelo LCC às práticas sugeridas pelo PMI (2013), observou-se que 

o modelo avaliado apresentou um maior nível de aderência aos processos de planejamento de 

escopo, integração e comunicações. Em termos gerais, o LCC apresentou níveis elevados de 

aderência aos processos de planejamento, indicando a aplicação das práticas tradicionais nesse 

modelo visual. 

Em relação ao uso de ferramentas de apoio ao planejamento de projetos, a partir de uma 

análise não paramétrica, a pesquisa evidenciou que o grupo de respondentes que utilizou as 

ferramentas de apoio ao planejamento de projetos teve uma percepção superior sobre o modelo 

LCC em relação ao outro grupo para os processos de planejamento relacionados às sete, diante 

das dez áreas de conhecimento em planejamento de projetos, principalmente em relação aos 

processos de planejar respostas aos riscos, de desenvolver um plano para gerenciar os riscos, e 

de definir o nível de engajamento das partes interessadas. Esses processos estão associados 

diretamente às ferramentas de apoio ao planejamento de riscos e partes interessadas, o que 

demonstra que o modelo avaliado tem uma maior contribuição sobre o planejamento quando 

utiliza ferramentas de apoio vinculadas às práticas tradicionais. 

O estudo revelou ainda, por meio de uma análise de regressão múltipla, que os 

benefícios da gestão visual relacionados à visibilidade e transparência das informações do 

projeto, à comunicação dos envolvidos na elaboração do projeto, e à coordenação do trabalho 

entre os envolvidos com a elaboração do projeto, promovidos pelo modelo LCC, influenciam 

positivamente sobre o planejamento dos projetos, mostrando, assim, a importância de se utilizar 

modelos visuais em conjunto com as práticas já reconhecidas neste campo de atuação. 

Em relação a experiência profissional dos respondentes, foi verificado na pesquisa que 

os profissionais que não possuem experiência na área tiveram uma percepção sobre o modelo 

LCC superior aos profissionais com experiência. No entanto, em relação aos profissionais que 

possuem experiência na função de gerente de projetos, não houve uma diferença significativa 

em relação a quem não possui. Sobre a variável que analisa se o respondente já teve experiência 

com outros modelos baseados em canvas para planejamento, ela também não se mostrou 

significante estatisticamente para definir se o modelo LCC influencia no planejamento de 
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projetos. No caso das duas últimas variáveis aqui comentadas, foi percebido que elas pouco 

agregam ao modelo econométrico estimado. 

Em termos gerais, os resultados desta tese evidenciam que o LCC é um modelo de gestão 

visual baseado em canvas que contempla as principais práticas de planejamento de projetos 

sugeridas pelo PMI (2013), e que ele facilita o planejamento de projetos quando promove o uso 

dessas ferramentas de apoio ao planejamento, por meio da visibilidade e transparência das 

informações, da comunicação e da coordenação das atividades dos envolvidos com os projetos.  

  

7.1. CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DA PESQUISA 

 

 Com relação às contribuições teóricas da pesquisa, observou-se como uma das 

principais contribuições a construção adaptada de um instrumento de pesquisa desenvolvido 

para analisar os modelos visuais baseados em canvas e a sua relação com as práticas sugeridas 

pelo PMI (2013). Com este instrumento, pode-se analisar os processos de planejamento em que 

esses modelos apresentam maior aderência e suas implicações. Este instrumento também pode 

ser adaptado e utilizado para situações em que se pretende avaliar os modelos baseados em 

canvas considerando o ciclo de gerenciamento do projeto como um todo, desde que se faça a 

inclusão de variáveis que contemplem os processos relacionados às demais etapas de 

gerenciamento, além do planejamento de projetos. 

 Uma outra contribuição teórica da pesquisa se refere à confirmação da relevância de 

alguns aspectos ligados aos benefícios da gestão visual inerentes ao modelo LCC. Esses 

aspectos até então tinham sido estudados em maior profundidade em outras áreas de aplicação, 

e não tinham sido aplicados com modelos baseados em canvas para a gestão de projetos. Neste 

sentido, o estudo contribuiu para analisar estes benefícios associados a modelos de 

gerenciamento recentes na literatura de gestão de projetos, segundo uma abordagem da gestão 

visual. 

 Além disso, considera-se que ao investigar um modelo de gestão visual à luz de 

pressupostos e práticas inerentes à gestão tradicional de projetos, a presente pesquisa abre a 

possibilidade de se realizar mais investigações relacionadas a modelos visuais de gestão de 

projetos que fornecem subsídios e ferramentas gerenciais inerentes ao que já se tem de 

reconhecimento pelos profissionais sobre as práticas de gerenciamento. Esse trabalho é um dos 

estudos pioneiros em analisar estas relações entre um modelo de gestão visual baseado em 

canvas em conjunto com as práticas tradicionais de planejamento de projetos. 
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7.2. IMPLICAÇÕES GERENCIAIS DA PESQUISA 

 

Em relação às implicações e contribuições gerenciais da pesquisa, é importante 

considerar que, diferente do que alguns autores que investigaram e propuseram modelos mais 

complexos de planejamento de projetos (WHITTY; MAYLOR, 2009; VIDAL; MARLE; 

BOCQUET, 2011; PINTO et al., 2014; RUIZ-MARTIN; POZA, 2015), a presente pesquisa 

sugere o uso do modelo LCC, que contempla uma estrutura simplificada, seguindo a lógica da 

gestão visual, com o alinhamento das práticas tradicionais de gerenciamento e sendo uma 

alternativa para a construção e estruturação do planejamento de projetos. Considerando que 

estudos alertam para a dificuldade das organizações em construírem uma cultura voltada para 

projetos (SANTOS; VARAJÃO, 2015; KOSSOVA; SHELUNTCOVA, 2016), a utilização 

deste modelo, com a proposta de uma estrutura simplificada, poderá ajudar na disseminação 

dessas práticas. 

Observa-se ainda que, ao contrário de alguns modelos de canvas em projetos sugerirem 

o planejamento em uma estrutura simplificada em apenas uma tela (FINOCCHIO JÚNIOR, 

2013; MEI, 2015), é importante considerar que a utilização de ferramentas de apoio, conforme 

sugere o PMI (2013), são relevantes para o planejamento de um projeto, pois contém matrizes 

e planilhas que trazem um detalhamento maior de alguns fatores-chave contidos no modelo 

LCC. Este resultado mostra que para essa área de pesquisa, modelos com proposta simplificada 

de uma tela podem ter uma menor contribuição na construção e estruturação do planejamento 

de um projeto. Desta forma, recomenda-se para profissionais de gerenciamento de projetos a 

utilização do modelo LCC com o auxílio dessas ferramentas. 

Além disso, considera-se que os projetos institucionais podem ter necessidades 

diferentes pelas particularidades e pelo contexto envolvido. Em se tratando do planejamento de 

projetos públicos e relacionados ao setor de construção, por exemplo, aspectos associados à 

aquisições e contratos podem ter uma maior relevância em relação a outros (ZWIKAEL; 

GLOBERSON, 2004; ZWIKAEL, 2009a), e precisam ser tratados com maiores detalhes, 

considerando ferramentas de apoio a essas áreas, dentro de uma lógica visual. Assim, sugere-

se que adaptações rem relação ao uso do modelo para planejar projetos se faz necessária diante 

de tais demandas e necessidades. 

Em relação aos aspectos relacionados à gestão visual evidenciados nesta pesquisa, 

considerando os três benefícios promovidos pelo modelo LCC que facilitam a construção do 

planejamento, sugere-se para gerentes de projetos que, ao utilizar essas estruturas de 

planejamento baseadas em telas, essas características da gestão visual precisam ser estimuladas 
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junto às equipes de projetos e agentes envolvidos como meios para garantir uma melhor 

estruturação do planejamento. Tornar as telas construídas mais visíveis e expostas aos 

envolvidos pode ajudar no compartilhamento das informações e uma maior transparência em 

relação ao projeto. Também é importante promover a comunicação da equipe do projeto junto 

ao gerente e as demais pessoas envolvidas, como forma de ajudar também no compartilhamento 

das informações de maneira mais focada e alinhada. Já a coordenação pode ajudar na 

distribuição do trabalho e na divisão de responsabilidades frente a uma nova estrutura de 

planejamento descentralizada na equipe. 

 

7.3. LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Esta pesquisa evidenciou uma série de limitações, que vão desde a aplicação das telas 

propostas pelo modelo LCC até questões relacionadas a estrutura de gestão de projetos. As 

limitações e sugestões para estudos futuros estão sintetizadas no Quadro 19 e explicadas em 

seguida: 

 

Quadro 19 – Limitações e sugestões para estudos futuros 
Tema Limitações Sugestões de estudos futuros 

LCC e a Gestão 

Visual 

• Avaliação restrita ao modelo LCC. 
• Realizar estudos comparativos com 

outros modelos baseados em canvas. 

• Foram avaliados apenas os benefícios 

inerentes à gestão visual. 

• Investigar características, funções e 

benefícios relacionados às propostas dos 

modelos baseados em canvas. 

• Realizar estudos qualitativos que 

contemplem o “como” e o “porquê” da 

importância desses benefícios para o 

planejamento de projetos. 

LCC e a Gestão de 

Projetos 

• Foi avaliado o modelo LCC 

considerando apenas a etapa de 

planejamento do projeto. 

• Avaliar o modelo LCC ao longo do ciclo 

de vida do projeto. 

• Não foi levado em consideração a 

natureza e as diferenças dos projetos. 

• Avaliar o modelo LCC considerando as 

diferenças em relação ao escopo dos 

projetos e sua natureza. 

• Não foram avaliados aspectos 

relacionados à complexidade com a 

utilização do modelo LCC. 

• Investigar a aplicação do modelo LCC 

considerando elementos da 

complexidade, como a complexidade 

estrutural, a incerteza, e a gestão da 

mudança nos projetos. 

• Foram consideradas na análise apenas 

algumas ferramentas de apoio à 

gestão de projetos com a aplicação do 

modelo LCC 

• Avaliar a aplicação do modelo LCC com 

outras ferramentas de apoio à gestão de 

projetos. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Em primeiro lugar, há de se considerar que o estudo se limitou a avaliar, dentre as 

diferentes etapas de gerenciamento de um projeto, apenas o planejamento. Isso se deve ao fato 

de que algumas aplicações do modelo LCC ainda estão em fase de execução ou que não 

chegaram a concluir as etapas de gerenciamento, não permitindo, portanto, uma investigação 

científica sobre o ciclo de vida do projeto como um todo. Deste modo, sugere-se estudos futuros 

que analisem a contribuição do modelo LCC em todo o ciclo de vida, visto que a proposta de 

aplicação do modelo também contempla as etapas subsequentes de gerenciamento. Esses 

estudos podem também abordar a eficácia e as implicações do planejamento com o uso de 

modelos baseados em canvas para a realidade da gestão de projetos, incluindo o modelo LCC. 

Segundo, o fato da pesquisa investigar a etapa de planejamento, não foram consideradas 

as diferenças em relação à natureza dos projetos e a necessidade de ter estruturas distintas de 

operacionalização do planejamento, especificamente, sobre o desdobramento das entregas e dos 

pacotes de trabalho, ou seja, ela se limitou a abordar os aspectos gerenciais sugeridos pelo PMI 

(2013). Em projetos com característica ágil, por exemplo, o detalhamento da visão do produto 

do projeto se torna conhecido no decorrer do projeto (MASSARI, 2014). Isso implica que a 

definição detalhada do escopo em projetos dessa natureza acontece durante a sua execução, no 

qual inviabiliza este tipo de análise. Novos estudos podem considerar as diferentes estruturas 

de formação e estruturação do escopo, considerando essas particularidades e analisando a 

eficácia de modelos baseados em canvas. 

Terceiro, o estudo se limitou a analisar o modelo LCC em relação ao planejamento de 

projetos, por considerar que este modelo tem a proposta de ajustar uma estrutura baseada em 

telas às práticas sugeridas pelo Guia PMBOK (VERAS, 2016), não avaliando a aplicação de 

outros modelos em canvas. Neste sentido, sugere-se como pesquisa futura apresentar uma 

comparação em termos de aplicação de outros modelos baseados em canvas para o 

planejamento de projetos. 

Outro ponto que demonstra a limitação desta pesquisa se refere ao fato de que, pelas 

análises realizadas, não se tem como demonstrar como o LCC lida com os aspectos relacionados 

à complexidade na gestão de projetos, principalmente em relação aos aspectos ligados à 

dinamicidade e à gestão da mudança após o planejamento, onde as práticas tradicionais são 

bastante criticadas por não conseguirem lidar com essas questões (GERALDI; MAYLOR; 

WILLIAMS, 2011; LAFETÁ; BARROS; LEAL, 2016; WHYTE; STASIS; LINDKVIST, 

2016). Tratar a complexidade dos projetos em detrimento da estrutura de planejamento do 

projeto podem evidenciar resultados distintos pela sua lógica de construção, seja por meio de 

um planejamento preditivo, por “ondas sucessivas” ou por uma estrutura ágil. Assim, sugere-



148 

 

se estudos futuros que possam abordar essas questões nesses modelos, e como eles podem lidar 

com esses aspectos, sobretudo, durante a etapa de execução. 

Além disto, o estudo focou na análise dos benefícios promovidos pelo modelo LCC 

vinculados à gestão visual. Logo, não foram considerados outros aspectos relacionados aos 

benefícios em que os autores dos modelos baseados em canvas ressaltam como benefícios 

específicos desses modelos, como a flexibilidade para se adaptar às mudanças nos projetos 

(CAMARGO, 2016), a rapidez na construção do planejamento de projetos (CAMARGO, 2016; 

VERAS, 2016), a promoção de uma linguagem comum compartilhada e a geração de ideias 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011).  

Embora os testes realizados para avaliar o pressuposto de ausência de variáveis omitidas 

e de explicação do modelo econométrico proposto ter apresentado valores aceitáveis para os 

dados, é importante desenvolver novas pesquisas que possam analisar esses outros aspectos 

relacionados à essas estruturas. Além disso, considera-se necessário desenvolver estudos 

qualitativos que apresentem “como” e “porque” esses benefícios podem ser importantes no 

planejamento ou nas etapas seguintes de gerenciamento. Como exemplo, o fato de modelos 

visuais promoverem uma coordenação de atividades e pessoas pode estar vinculado a diferentes 

questões, associadas à estrutura hierárquica ou ao ordenamento do preenchimento e elaboração 

do projeto em telas. 

Por fim, considera-se que este estudo se torna limitado ao analisar o modelo LCC, visto 

que ele promove a utilização de algumas ferramentas de apoio contidas no Guia PMBOK, uma 

vez que o PMI (2013) sugere a utilização de outras ferramentas de apoio ao planejamento, como 

ferramentas de controle de mudanças e outras ferramentas adicionais, não testadas e avaliadas 

ainda, sob a perspectiva de uso de telas para a gestão de projetos.  

Considerando que o uso de ferramentas de apoio ao planejamento pode fazer a diferença 

em relação à aceitação e avaliação de modelos baseados em canvas, especialmente o LCC, é 

importante investigar até que ponto a utilização de outras ferramentas adicionais de apoio 

podem agregar valor a esses modelos em relação ao planejamento e à gestão de projetos. 

Também se torna necessário entender qual o impacto em relação ao detalhamento das 

informações contidas no planejamento com o uso dessas ferramentas e até que ponto essas 

informações podem realimentar e promover ajustes e alterações, sobretudo, após o 

planejamento. Essas questões precisam ser analisadas também sob a óptica da natureza e das 

características de alguns projetos. 

 

  



149 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGRESTI, A.; FINLAY, B. Métodos estatísticos para as ciências sociais. 4. ed. Porto 

Alegre, Penso, 2012. 

 

ALCÂNTARA, K. G. B. Uso de técnicas de planejamento em gestão de projetos. 

Dissertação (Mestrado em Engenhara de Produção e Sistemas) – Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás, Goiânia, 2012. 

 

ALI, U.; KIDD, C. Barriers to effective configuration management application in a project 

context: An empirical investigation. International Journal of Project Management, v. 32, 

n. 3, p. 508-518, 2014. 

 

ALIVERDI, R.; NAENI, L. M.; SALEHIPOUR, A. Monitoring project duration and cost in 

construction project by applying statistical quality control charts. International Journal of 

Project Management, v. 31, n. 3, p. 411-423, abr. 2013. 

 

ARAÚJO, A. R. S.; MOURA, H. P.; FRANÇA, C. Complexidade em projetos de 

desenvolvimento de software: uma visão geral exploratória. Revista Eletrônica de Gestão 

Organizacional, v. 13, p. 445-455, 2015. 

 

ARAÚJO, C. Uma interface de painel digital interativo para planejamento de projetos. 

Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 

2012. 

 

ARAÚJO, D. L. A. et al. Modelo de negócio: as operações de uma distribuidora de 

combustíveis no Complexo Industrial Portuário de Suape/PE. Future Studies Research 

Journal, v. 9, n. 1, p. 25-50, jan./abr. 2017. 

 

ARTTO, K.; AHOLA, T.; VARTIAINEN, V. From the front end of projects to the back end 

of operations: managing projects for value creation throughout the system lifecycle. 

International Journal of Project Management, v. 34, n. 2, p. 258-270, 2016. 

 

AUBRY, M. et al. Organisational project management as a function within the organization. 

International Journal of Managing Projects in Business, v. 5, n. 2, p. 180-194, 2012. 

 

AUBRY, M. et al. Project management offices in transition. International Journal of 

Project Management, v. 28, n. 8, p. 766-778, dez. 2010. 

 

BACCARINI, D. The concept of project complexity—a review. International Journal of 

Project Management, v. 14, n. 4, p. 201-204, ago. 1996. 

 
BALFE, N. et al. Total project planning: integration of task analysis, safety analysis and 

optimization techniques. Safety Science, in press, nov. 2016. 

 

BALLARD, G. HOWELL, G. A. Lean project management. Building Research and 

Information, v. 31, n. 2, p. 119-133, 2003. 

 



150 

 

BARBOSA, F. J. M. Uso de métodos visuais no gerenciamento de projetos: uma proposta 

de framework para a gestão do portfolio de projetos. Dissertação (Mestrado em Sistemas de 

Informação e Gestão do Conhecimento) – Universidade FUMEC, Belo Horizonte, 2016. 

 

BARBOSA, P. T. A utilização de características ágeis em ambiente orientado ao método 

tradicional de gerenciamento de projetos. Dissertação (Mestrado em Engenhara de 

Produção) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. 

 

BARROS, A.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de metodologia científica. 3. ed. São 

Paulo:  Pearson Prentice Hall, 2007. 

 

BATEMAN, N.; PHILP, L.; WARRENDER, H. Visual management and shop floor teams – 

development, implementation and use. International Journal of Production Research, v. 

54, n. 24, p. 7345-7358, 2016. 

 

BALFOUR, M. E. Using Lean to rapidly and sustainably transform a behavioral health crisis 

program: impacto on throughput and safety. Journal on Quality and Patient Safety, v. 43, 

in press, 2017. 

 

BEAUD, M. Arte da tese: como redigir uma tese de mestrado ou de doutorado, uma 

monografia ou qualquer outro trabalho universitário. 5. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2005. 

 

BEKKER, M. C. Project governance: definition and leadership dilemma. Social and 

Behavioral Sciences, v. 194, n. 2, p. 33-43, jul. 2015. 

 

BELL, E.; DAVISON, J. Visual management studies: empirical and theorical approaches. 

International Journal of Management Reviews, v. 15, n. 2, p. 167-184, abr. 2013. 

 

BERNARDO, M. R. Project indicators for enhancing governance of projects. Procedia 

Technology, v. 16, p. 1065-1071, 2014. 

 

BEVILACQUA, M. et al. Visual management implementation and evaluation through mental 

workload analysis. IFAC Proceedings Volumes, v. 46, n. 7, p. 294-299, mai. 2013. 

 

BEYNON-DAVIES, P.; LEDERMAN, R. Making sense of visual management through 

affordance theory. Production Planning and Control, v. 28, n. 2, p. 142-157, out. 2016. 

 

BITITCI, U.; COCCA, P.; ATES, A. Impact of visual performance management systems on 

the performance management practices of organisations. International Journal of 

Production Research, v. 54, n. 6, p. 1571-1593, fev. 2016. 

 

BOMFIN, D. F.; NUNES, P. C. A.; HASTENREITER, F. Gerenciamento de projetos 

segundo o guia PMBOK: desafios para os gestores. Revista de Gestão e Projetos, v. 2, n. 3, 

p. 58-87, set./dez. 2012.  

 

BORGES, R. S. G.; MARQUES, A. L. Gestão da mudança: uma alternativa para a avaliação 

do impacto da mudança organizacional. Revista de Administração FACES Journal, v. 11, 

n. 1, p. 95-113, jan./mar. 2011. 

 



151 

 

BRADY, D. A.; TZORTPOULOS, P.; ROOKE, J. Using design science to further develop 

visual management application in construction. In: 20th ANNUAL CONFERENCE OF THE 

INTERNATIONAL GROUP FOR LEAN CONSTRUCTION – IGLC, 2012, San Diego. 

Anais eletrônicos... Boston: IGLC, 2012. 

 

BRAMATI, I. E. Avaliação do nível de maturidade no gerenciamento de projetos em uma 

instituição de pesquisa clínica. Revista de Gestão e Projetos, v. 4, n. 1, p. 196-223, jan./abr. 

2013. 

 

BRIOSO, X. Integrating ISO 21500 Guidance on Project management, lean construction and 

PMBOK. Procedia Engineering, v. 123, p. 76-84, 2015. 

 

BRYDE, D. J.; SCHULMEISTER, R. Applying Lean principles to a building refurbishment 

project: experiences of key stakeholders. Construction Management and Economics, v. 30, 

n. 9, p. 777-794, set. 2012. 

 

CAMARGO, R. PM Visual (Project Model Visual): gestão de projetos simples e eficaz. São 

Paulo, Saraiva, 2016. 

 

CARVALHO, M. M.; RABECHINI JÚNIOR, R. Construindo competências para 

gerenciar projetos. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

CARVALHO, M. M.; RABECHINI JÚNIOR, R. Fundamentos em gestão de projetos: 

construindo competências para gerenciar projetos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

 

CHAPMAN, R. J. A framework for examining the dimensions and characteristics of 

complexity inherent within rail megaprojects. International Journal of Project 

Management, v. 34, n. 6, p. 937-956, ago. 2016. 

 

CHATZOGLOU, P. D.; MACAULAY, L. A. A review of existing models for project 

planning and estimation and the need for a new approach. International Journal of Project 

Management, v. 14, n. 3, p. 173-183, jun. 1996. 

 

CHAVES, M. S. et al. A new approach to managing lessons learned in PMBOK process 

groups: the Balistic 2.0 model. Information Systems and Project Management, v. 4, n. 1, p. 

27-45, 2016. 

 

CHEN, H. L.; CHEN, W. T.; LIN, Y. L. Earned value project management: Improving the 

predictive power of planned value. International Journal of Project Management, v. 34, n. 

1, p. 22-29, 2016. 

 

CHIROLI, D. M. G.; CROZATTI, J. A. Sistema KANBAN: proposta de implantação no setor 

de estoque de matéria prima de uma indústria metalúrgica. Revista da Micro e Pequena 

Empresa, v. 10, n. 2, p. 82-96, mai./ago. 2016. 

 

CODAS, M. M. B. Gerência de projetos – uma reflexão histórica. Revista de Administração 

de Empresas, v. 27, n. 1, p. 33-37, jan./mar. 1987. 

 

COOPER, D. R.; SCHINDLER, P. S. Métodos de pesquisa em Administração. 12. ed. 

Porto Alegre: AMGH, 2016. 



152 

 

 

CORRAR, L. J.; PAULO, E.; DIAS FILHO, J. M. Análise multivariada: para cursos de 

administração, ciências contábeis e economia. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

COSTA, F. J. Mensuração e desenvolvimento de escalas: aplicações em administração. Rio 

de Janeiro: Ciência Moderna, 2011. 

 

CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 

CRUZ, J.; BOLFE, C. Escritório de projetos da Cia. Integrada de Desenvolvimento Agrícola 

de Santa Catarina – CIDASC – e a percepção dos funcionários em relação à sua existência. 

Revista de Gestão e Projetos, v. 5, n. 3, set./dez. 2014. 

 

CRUZ, T. S. Uso e benefícios das técnicas de planejamento e gestão de tempo em 

projetos de tecnologia da informação e comunicação. Dissertação (Mestrado em 

Administração de Empresas) – Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2014. 

 

DAI, C. X.; WELLS, W. G. An exploration of project management office features and their 

relationship to project performance. International Journal of Project Management, v. 22, 

n. 7, p. 523-532, out. 2004. 

 

DAO, B. et al. Identifying and measuring project complexity. Procedia Engineering, v. 145, 

p. 476-482, 2016. 

 

DARLING, E. J.; WHITTY, S. J. The project management office: it´s just not what it used to 

be. International Journal of Managing Projects in Business, v. 9, n. 2, p. 282-308, 2016. 

 

DAVIES, A.; MACKENZIE, I. Project complexity and systems integration: constructing the 

London 2012 Olympics and Paralympics Games. International Journal of Project 

Management, v. 32, n. 5, p. 773-790, jul. 2014. 

 

DEY, P.; TABUCANON, M. T.; OGUNLANA, S. O. Planning for project control through 

risks analysis: a petroleum pipeline-laying project. International Journal of Project 

Management, v. 12, n. 1, p. 23-33, fev. 1994. 

 

DIEHL, A. A.; TATIM, D. C. Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e técnicas. 

São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. 

 

DINSMORE, P. C.; CABANIS-BREWIN, J. AMA Manual de gerenciamento de projetos. 

Rio de Janeiro: Brasport, 2009. 

 

DUFFIELD, S.; WHITTY, S. J. How to apply the systemic lessons learned knowledge model 

to wire an organisation for the capability of storytelling. International Journal of Project 

Management, v. 34, n. 3, p. 429-443, 2016. 

 

DVIR, D.; RAZ, T.; SHENHAR,  A.  J.  An  empirical  analysis  of the  relationship  

between   project   planning   and   project   success.  International   Journal   of   Project  

Management, v. 21, n. 2, p. 89-95, 2003. 

 



153 

 

EDUARDO, V. V. Proposta de gerenciamento de stakeholders Segundo processos do 

PMBOK: um estudo sobre eventos editoriais no estado de São Paulo. Dissertação (Mestrado 

em Administração) – Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2015. 

 

EAIDGAH, Y. et al. Visual management, performance management and continuous 

improvement: a lean manufacturing approach. International Journal of Lean Six Sigma, v. 

7, n. 2, p. 187-210, 2016. 

 

ENDE, L. V. D.; MARREWIJK, A. V. The ritualization of transitions in the project life cycle: 

a study of transition rituals in construction projects. International Journal of Project 

Management, v. 32, n. 7, p. 1134-1145, out. 2014. 

 

EPPLER, M. J.; BRESCIANI, S. Visualization in management: from communication to 

collaboration. A response to Zhang. Journal of Visual Languages and Computing, v. 24, n. 

2, p. 146-149, abr. 2013. 

 

ESTEVES, R. R. Aplicação da gestão visual como ferramenta de auxílio para o 

gerenciamento de projetos de arquitetura e engenharia em uma universidade pública. Revista 

de Gestão e Projetos, v. 6, n. 3, p. 71-83, set./dez. 2015. 

 

FACHIN, O. Fundamentos de metodologia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

FÁVERO, L. P et al. Métodos quantitativos com Stata. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 

 

FERREIRA, B. A. A. et al. Gestão de riscos em projetos: uma análise comparativa da norma 

ISO 31000 e o guia PMBOK. Revista de Gestão e Projetos, v. 4, n. 3, p. 46-72, set./dez. 

2013. 

 

FERREIRA, I. M. Processos de gerenciamento de projetos de gestão: uma análise 

comparativa com o Guia PMBOK. Dissertação (Mestrado em Gestão Empresarial) – 

Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2015. 

 

FIELD, A. Descobrindo a estatística usando o SPSS. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

FINOCCHIO JÚNIOR, J. Project Model Canvas: gerenciamento de projetos sem 

burocracia. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2013. 

 

FLORICEL, S.; MICHELA, J. L. PIPERCA, S. Complexity, uncertainty-reduction strategies, 

and project performance. International Journal of Project Management, v. 34, n. 7, p. 

1360-1383, out. 2016. 

 

FOLLMANN, G. B. Proposta de modelo para o planejamento de projetos em design: uma 

contribuição para o ensino do design no Brasil. Dissertação (Mestrado em Design) – 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2015. 

 

FORNO, A. J. D. Use of the Lean product development approach by capital goods companies 

in Brazil. In: Conference on Management and Control of Production and Logistics (MCPL), 

2013, Fortaleza. Anais... 2013. 

 



154 

 

FRANCESKI, C. et al. Aplicação de ferramentas Lean na área de alimentos: uma revisão 

conceitual. Revista do Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial, v. 

20, n. 1, p. 15-35, jan./abr. 2016. 

 

GARBI, G. P. Técnica da estimative conjugada para o planejamento de cronogramas, 

orçamentos e quantificação dos riscos dos projetos. Tese (Doutorado em Engenharia e 

Tecnologia Espacial/Gerenciamento de Sistemas Espaciais) – Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais, São José dos Campos, 2016. 

 

GERALDI, J.; MAYLOR, H.; WILLIAMS, T. Now, let´s make it really complex 

(complicated): a systematic review of the complexities of projects. International Journal of 

Operations and Production Management, v. 31, n. 9, p. 966-990, 2011. 

 

GIEZEN, M. Keeping it simple? A case study into the advantages and disadvantages of 

reducing complexity in mega project planning. International Journal of Project 

Management, v. 30, n. 7, p. 781-790, out. 2012. 

 

GLÓRIA JÚNIOR, I.; GONÇALVES, R. F. As barreiras e motivações para o uso da 

abordagem canvas. In: XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO – ENEGEP, 2016, João Pessoa. Anais eletrônicos... João Pessoa: ENEGEP, 

2016. 

 

GOMES, R. M. S. Contributions of the PMBOK to the project management of an ERP 

System Implementation. Revista de Gestão e Projetos, v. 4, n. 2, p. 153-162, mai./ago. 2013. 

 

GONÇALVES, R. Q. Planejamento de tempo em projetos de desenvolvimento de 

software para micro e pequenas empresas alinhado ao PMBOK e CMMI. Dissertação 

(Mestrado em Ciências da Computação) – Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2012. 

 

GURGEL, C. E. F. PM4Gov: um framework para gestão de projetos de desenvolvimento na 

administração pública. Dissertação (Mestrado em Computação) – Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 2013. 

 

HAIR JÚNIOR, J. F. et al. Análise multivariada de dados. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2009. 

 

HAZIR, O. A review of analytical models, approaches and decision support tools in project 

monitoring and control. International Journal of Project Management, v. 33, n. 4, p. 808-

815, mai. 2015. 

 

HELDMAN, K. Gerência de projetos: guia para o exame official do PMI. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2006. 

 

HELDMAN, K. PMP project management professional exam deluxe study guide: updated 

for the 2015 Exam. John Wiley & Sons, 2015.  

 

HERAVI, A.; COFFEY, V.; TRIGUNARSYAH, B. Evaluating the level of stakeholder 

involvement during the project planning processes of building projects. International 

Journal of Project Management, v. 33, n. 5, p. 985-997, jul. 2015. 



155 

 

 

HOBBS, B.; AUBRY, M. THUILLIER, D. The project management office as an 

organizational innovation. International Journal of Project Management, v. 26, n. 5, p. 

547-555, jul. 2008. 

 

IDORO, G. Comparing levels of use of project plans and performance of traditional contract 

and design-build construction projects in Nigeria. Journal of Engineering, Design and 

Technology, v. 10, n. 1, p. 7-33, 2012. 

 

ILKA, L. A.; SAINT-MACARY, J. The project planning myth in international development. 

International Journal of Managing Projects in Business, v. 5, n. 3, p. 420-439, 2012. 

 

INTHAMOUSSU, E. M. R. Sistemática para a integração do planejamento do produto 

com o planejamento do projeto:  enfoque no desenvolvimento de tecnologias para 

eletrodomésticos. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal 

de Santa Catarina, Florianópolis, 2015. 

 

JACA, C. et al. Do companies with greater deployment of participation systems use Visual 

Management more extensively? An exploration study. International Journal of Production 

Research, v. 52, n. 6, p. 1755-1770, 2014. 

 

JACKSON, W. T.; SCOTT, D. J.; SCHWAGLER, N. Using the business model canvas as a 

methods approach to teaching entrepreneurial finance. Journal of Entrepreneurship 

Education, v. 18, n. 2, p. 99-112, 2015. 

 

JALAL, M. P.; KOOSHA, S. M. Identifying organizational variables affecting project 

management office characteristics and analyzing their correlations in the Iranian project-

oriented organizations of the construction industry. International Journal of Project 

Management, v. 33, n. 2, p. 458-466, fev. 2015. 

 

JANSSON, G.; VIKLUND, E.; LIDELÖW, H. Design management using knowledge 

innovation and visual planning. Automation in Construction, v. 72, n. 3, p. 330-337, dez. 

2016. 

 

JERBRANT, A.; GUSTAVSSON, T. K. Managing project portfolios: balancing flexibility 

and structure by improvising. International Journal of Managing Projects in Business, v. 

6, n. 1, p. 152-172, 2013. 

 

JOYCE, A.; PAQUIN, R. L. The triple layered business model canvas: a tool to design more 

sustainable business models. Journal of Cleaner Production, v. 135, n. 1, p. 1474-1486, 

nov. 2016. 

 

KADAROVA, J.; DEMECKO, M. New approaches in Lean Management, v. 39, p. 11-16, 

2016. 

 

KERZNER, H. Project Management: a systems approach to planning, scheduling, and 

controlling. New York: John Wiley and Sons, 2001. 

 

KHALEMA, L. S.; VAN WAVEREN, C. C.; CHAN, K. -Y. The relationship between Project 

management office maturity and organisational Project management maturity: an empirical 



156 

 

study of the South African Government Infrastructure departments. South African Journal 

of Industrial Engineering, v. 26, n. 3, p. 12-26, 2015. 

 

KLOPPENBORG, T. J.; TESCH, D.; MANOLIS, C. Investigation of the sponsor's role in 

project planning. Management Research Review, v. 34, n. 4, p. 400-416, 2011. 

 

KLOPPENBORG, T. J.; TESCH, D.; MANOLIS, C. Project success and executive sponsor 

behaviors: empirical life cycle stage investigations. Project Management Journal, v. 45, v. 

1, p.9-20, 2014. 

 

KOSSOVA, T.; SHELUNTCOVA, M. Evaluating performance of public sector projects in 

Russia: the choice of a social discount rate. International Journal of Project Management, 

v. 34, n. 3, p. 403-411, abr. 2016. 

 

KUTSCH, E. et al. The contribution of the project management office: a balanced scorecard 

perspective. Information Systems Management, v. 32, n. 2, p. 105-118, 2015. 

 

LABUSCHAGNE, C.; BRENT, A. C. Sustainable Project life cycle management: the need to 

integrate life cycles in the manufacturing sector. International Journal of Project 

Management, v. 23, n. 2, p. 159-168, fev. 2005. 

 

LAFETÁ, F. G.; BARROS, C. F. O.; LEAL, P. O. C. D. Projetos complexos: estudo de caso 

sobre a complexidade dos projetos de engenharia de telecomunicações em uma empresa do 

setor de óleo e gás. Revista de Gestão e Projetos, v. 7, n. 1, p. 41-55, jan./abr. 2016.  

 

LANZ, L. Q.; TOMEI, P. A. Gestão de mudança no projeto de um novo produto: o caso do 

fundo garantidor para investimentos. Revista de Gestão e Projetos, v. 4, n. 2, p. 73-99, 

mai./ago. 2013. 

 

LEVIN, J.; FOX, J. A.; FORDE, D. R. Estatística para ciências humanas. 11. ed. São 

Paulo: Pearson, 2012. 

 

LIKER, J. K.; MORGAN, J. M. The Toyota way services: the case of lean product 

development. The Academy of Management Perspectives, v. 20, n. 2, p. 5-20, 2006. 

 

LINDLÖF, L.; SÖDERBERG, B. Pros and cons of lean visual planning: experiences from 

four product development organisations. International Journal of Technology Intelligence 

and Planning, v. 7, n. 3, p. 269-279, 2011. 

 

LIMA, H. M. O. et al. A contribuição do processo de estimativas de custos (PMBOK) para a 

gestão no processo de desenvolvimento integrado do território da cidadania de Itapipoca-CE. 

Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, v. 2, n. 1, p. 56-74, 2012. 

 

MA, Y. et al. A visual analytical approach for transfer learning in classification. Information 

Sciences, v. 390, p. 54-69, jun. 2017. 

 

MAHMOUD-JOUINI, S. B.; MIDLER, C.; SILBERZAHN, P. Contributions of design 

thinking to Project management in an innovation context. Project Management Journal, v. 

47, n. 2, p. 144-156, abr./mai. 2016. 

 



157 

 

MALHOTRA, N. K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 3. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2001.  

 

MANGELLI, L. S. L. P. Gestão de projetos e o guia PMBOK: um estudo sobre o nível de 

uso do Guia PMBOK nas empresas brasileiras. Dissertação (Mestrado em Gestão 

Empresarial) – Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2013. 

 

MAPOKGOLE, J.; MBOHWA, C. The art of managing production disruptions in pump 

industry through visual management. IFAC Proceedings Volumes, v.  46, n. 24, p. 25-31, 

set. 2013. 

 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de 

pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados. 

6. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

MAROCO, J.; BISPO, R. Estatística aplicada às ciências sociais e humanas. Lisboa: 

Climepsi Editores, 2003. 

 

MARTINSUO, M. Project portfolio management in practice and in context. International 

Journal of Project Management, v. 31, n. 6, p. 794-803, ago. 2013. 

 

MASSARI, V. L. Gerenciamento ágil de projetos: uma visão preparatória para a 

certificação ágil do PMI (PMI-ACP). Rio de Janeiro: Brasport, 2014. 

 

MATOS, S.; LOPES, E. Prince2 or PMBOK – a question of choice. Procedia Technology, v. 

9, p. 787-794, 2013. 

 

MEDEIROS, B. C. et al. Planejando projetos com o Life Cycle Canvas (LCC): um estudo 

sobre um projeto de infraestrutura pública estadual. Exacta – EP, v. 15, n. 1, p. 155-170, 

jan./mar. 2017. 

 

MEI, P. PM Mind Map: a gestão descomplicada de projetos. Rio de Janeiro: Brasport, 2015. 

 

MEREDITH, J. R.; MANTEL JR., S. J. Project management: a managerial approach. 4. ed. 

New York: John Willey & Sons, 2000. 

 

MICHEL, M. H. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais: um guia prático 

para acompanhamento da disciplina e elaboração de trabalhos monográficos. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

 

MOSAVI, A. Exploring the roles of portfolio steering commitees in project portfolio 

governance. International Journal of Project Management, v. 32, n. 3, p. 388-399, abr. 

2014. 

 

MÜLLER, R.; MARTINSUO, M. The impact of relational norms on information technology 

project success and its moderation through project governance. International Journal of 

managing Project in Business, v. 8, n. 1, p. 154-176, 2015. 



158 

 

 

MUNK, R. Prática de gestão de projetos: um estudo de caso da aderência e dissonância da 

sistemática de uma empresa brasileira ao PMBOK. Dissertação (Mestrado em Administração) 

– Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2016. 

 

MUNNS, A. K.; BJEIRMI, B. F. The role of project management in achieving project 

success. International Journal of Project Management, v. 14, n. 2, p. 81-87, abr. 1996. 

 

NAGGAR, R. The Creativity Canvas: A Business Model for Knowledge and Idea 

Management. Technology Innovation Management Review, v. 5, n. 7, p. 50-58, 2015. 

 

NASIR, M. H. N. M. et al. How the PMBOK adresses critical success factors for software 

projects: a multi-round delphi study. Journal of Software, v. 10, n. 11, p. 1283-1300, nov. 

2015. 

 

NETO, D. V.; PATAH, L. A. Planejamento de projetos em uma empresa de consultoria de 

segurança patrimonial: uma pesquisa-ação do desempenho de equipe de projeto. Revista de 

Gestão e Projetos, v. 4, n. 1, p. 242, 2013. 

 

NG, C.-H.; WALKER, D. H. A study of Project management leadership styles across life 

cycle stages on an IT Project in Hong Kong. International Journal of Managing Projects in 

Business, v. 1, n. 3, p. 404-427, 2008. 

 

NICOLINI, D. Studying visual practices in construction. Building Research and 

Information, v. 35, n. 5, p. 576-580, 2007. 

 

O´BRIEN, L.; BASSHAM, J.; LEWIS, M. Whiteboards and discharge traffic lights: visual 

management in acute care. Australian Health Review, v. 39, n. 2, p. 160-164, abr. 2015. 

 

OLIVEIRA, F. E. M. Considerações sobre o sistema Kanban. Revista Ciências 

Administrativas, v. 13, n. 3, p. 103-110, 2007. 

 

OLIVEIRA, M. M. Propostas de práticas de planejamento e controle de projetos 

governamentais de apoio à exportação. Dissertação (Mestrado em Administração) – 

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2014a. 

 

OLIVEIRA, R. X. F. Metodologia para gerenciamento de projetos em tecnologia da 

informação baseada no Guia PMBOK: um estudo de caso na Secretaria de Estado da Saúde 

Pública do Rio Grande do Norte. Dissertação (Mestrado em Gestão Pública) – Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014b. 

 

OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y. Business model generation – inovação em modelos 

de negócios: um manual para visionários, inovadores e revolucionários. Rio de Janeiro: Alta 

Books, 2011. 

 

PADALKAR, M.; GOPINATH, S. Are complexity and uncertainty distinct concepts in 

project management? A taxonomical examination from literature. International Journal of 

Project Management, v. 34, n. 4, p. 668-700, mai. 2016. 

 



159 

 

PAJARES, J.; LÓPEZ-PAREDES, A. An extension of the EVM analysis for project 

monitoring: the cost control index and the schedule control index. International Journal of 

Project Management, v. 29, n. 5, p. 615-621, jul. 2011. 

 

PARKER, D. et al. Integration of project-based management and change management. 

International Journal of Productivity and Performance Management, v. 62, n. 5, p. 534-

544, 2013. 

 

PARRA, K. F. et al. PMBOK y PRINCE 2 similitudes y diferencias. Revista Científica, v. 3, 

n. 22, p. 117-128, 2016. 

 

PARRY, G. C.; TURNER, C. E. Application of lean visual process management tools. 

Production Planning and Control, v. 17, n. 1, p. 77-86, jan. 2006. 

 

PATEL, A. R.; PATEL, D. M.; PATEL, D. S. Implementation plan of PMO (Project 

Management Office) over EPMO (Enterprise Project Management Office) for beneficiaries’ 

success in today´s organizations. International Journal of Research in Management and 

Technology, v. 2, n. 6, p. 540-549, dez. 2012. 

 

PERETTI, L. C. Princípios de construção enxuta em empresa de pequeno porte em Guarulhos 

(SP). Organizações em Contexto, v. 12, n. 23, p.261-285, jan./jun. 2016. 

 

PERMINOVA, O.; GUSTAFSSON, M.; WILKSTRÖM, K. Defining uncertainty in projects a 

new perspective. International Journal of Project Management, v. 26, n. 1, p. 73-79, jan. 

2008. 

 

PINTO, E. B.; VASCONCELOS, A. M.; LEZANA, A. G. R. Abordagens do PMBOK e 

CMMI sobre o sucesso dos projetos de softwares. Revista de Gestão e Projetos, v. 5, n. 1, p. 

55-70, jan./abr. 2014. 

 

PINTO, J. S. et al. Proposta de método de mensuração da complexidade em projetos. Revista 

de Gestão e Projetos, v. 5, n. 3, p. 14-29, set./dez. 2014. 

 

PM SURVEY. PMSurvey.org: a global initiative of PMI® chapters (Relatório Mundial). 

2014. Disponível em: http://www.pmsurvey.org/. Acesso em: 27 out. 2015, 09:52. 

 

PM SURVEY. PMSurvey.org: a global initiative of PMI® chapters (Relatório Nacional). 

2010. Disponível em: http://www.pmsurvey.org/. Acesso em: 26 out. 2016, 11:17. 

 

PM SURVEY. PMSurvey.org: a global initiative of PMI® chapters (Relatório Nacional). 

2011. Disponível em: http://www.pmsurvey.org/. Acesso em: 26 out. 2016, 11:25. 

 

PM SURVEY. PMSurvey.org: a global initiative of PMI® chapters (Relatório Nacional). 

2012. Disponível em: http://www.pmsurvey.org/. Acesso em: 26 out. 2016, 13:40. 

 

PM SURVEY. PMSurvey.org: a global initiative of PMI® chapters (Relatório Nacional). 

2013. Disponível em: http://www.pmsurvey.org/. Acesso em: 26 out. 2016, 14:36. 

 

POLLACK, J.; ALGEO, C. Project managers ‘and change managers ´contribution to success. 

International Journal of Managing Projects in Business, v. 9, n. 2, p. 451-465, 2016. 

http://www.pmsurvey.org/
http://www.pmsurvey.org/
http://www.pmsurvey.org/
http://www.pmsurvey.org/
http://www.pmsurvey.org/


160 

 

 

PRADO, D. Planejamento e controle de projetos. Nova Lima: INDG, 2011. 

 

PRADO, D.; ANDRADE, C. E. Governo: administração direta e indireta. Parte C – 

Governança (aspectos organizacionais). 2015. Disponível em: 

http://www.maturityresearch.com/novosite/2014/download/2-

Governo/RelatorioMaturidade2014-Governo-Parte-A-Indicadores.pdf. Acesso em: 16 fev. 

2016, 15:43. 

 

PRATA, H. E.; GIROLETTI, A. Kaizen: uma metodologia inovadora na siderurgia. Revista 

Ibero-Americada de Estratégia, v. 16, n. 1, p. 91-98, jan./mar. 2017. 

 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). PMBOK – Guia do conhecimento em 

gerenciamento de projetos. 5. ed. Newton Square PA: PMI, 2013. 

 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI).  PMI´s Pulse of the profession: the high 

cost of low performance. Newtown Square PA: Project Management Institute (PMI), 2014. 

 

QUADROS, A. S.; CARVALHO, H. G. O gerenciamento da comunicação de projetos 

públicos: como adaptar os processos do PMBOK/PMI à realidade da administração pública. 

Revista Brasileira de Planejamento e Desenvolvimento, v. 1, n. 1, p. 52-60, jul./dez. 2012. 

 

RAHMAT, I.; ALI, A. S. The involvement of the key participants in the production of project 

plans and the planning performance of refurbishment projects. Journal of Building 

Appraisal, v. 5, n. 3, p. 273-288, 2010. 

 

REDWAY,  A.  K.  Management  tools  – project  management  procedures.  Industrial  

Management and Data Systems, v. 85, n. 9/10, p. 7-11, 1985. 

 

REGO, M. L.; SILVA, T. R. Desafios na manutenção do escritório de gerenciamento de 

projetos de um governo estadual. In: XXXVII Congresso da Anpad (EnANPAD), 2013, Rio 

de Janeiro. Anais... 2013 

 

REICH, B. H.; GERMINO, A.; SAUER, C. How knowledge management impacts 

performance in projects: an empirical study. International Journal of Project Management, 

v. 32, n. 4, p. 590-602, 2014. 

 

RICHARDSON, R. J. et al. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2015. 

 

ROCHA, B. F. O Guia PMBOK e as pequenas empresas construtoras: estudo de caso. 

Dissertação (Mestrado em Gestão do Ambiente Construído) – Universidade Federal de Juiz 

de Fora, Juiz de Fora, 2015. 

 

ROLSTADAS, A. Understanding Project success through analysis of Project management 

approach. International Journal of Managing Projects in Business, v. 7, n. 4, 2014. 

 

ROSA, D. V. et al. Target: a collaborative model based on social media to support the 

management of lessons learned in projects. International Journal of Managing Projects in 

Business, v. 9, n. 3, p. 654-681, 2016. 

http://www.maturityresearch.com/novosite/2014/download/2-Governo/RelatorioMaturidade2014-Governo-Parte-A-Indicadores.pdf
http://www.maturityresearch.com/novosite/2014/download/2-Governo/RelatorioMaturidade2014-Governo-Parte-A-Indicadores.pdf


161 

 

 

ROSACKER, K. M.; ROSACKER, R. E. Information technology project management within 

public sector organizations. Journal of Enterprise Information Management, v. 23, n. 5, p. 

587-594, 2010. 

 

ROVAI, R. L. Metodologias inovadoras para gestão de projetos: modelo referencial para 

implantação da ITIL V3 através da metodologia PRINCE2: estudo de caso. Revista de 

Gestão e Projetos, v. 4, n. 2, p. 252-270, mai./ago. 2013. 

 

RUIZ-MARTIN, C.; POZA, D. J. Project configuration by means of network 

theory. International Journal of Project Management, v. 33, n. 8, p. 1755-1767, 2015. 

 

SABOYA, G. L. Simulação de Monte Carlo para planejamento e decisões e projeto de 

transmissão de energia elétrica. Dissertação (Mestrado em Sistemas e Gestão) – 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

SALAMAH, H.; ALNAJI, L. Challenges in establishing, managing, an operating a project 

management office. In: International Conference on Economics, Management and 

Development (EMD), 2014, Interlaken. Anais... 2014. 

 

SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, M. P. B. Metodologia de pesquisa. 5. ed. 

Porto Alegre: Penso, 2013. 

 

SANTOS, D. P.; OLIVEIRA, K. P; SILVEIRA, M. C. Coordenação e alinhamento entre 

escritórios de projetos: um estudo de caso na administração pública mineira. Revista de 

Gestão e Projetos, v. 4., n. 2, p. 128-152, mai./ago. 2013. 

 

SANTOS, I. E. Manual de métodos e técnicas de pesquisa científica. 9. ed. Niterói, 

Impetus, 2013. 

 

SANTOS, V.; VARAJÃO, J. PMO as a key ingrediente of public sector projects’ success – 

position paper. Procedia Computer Science, v. 64, p. 1190-1199, 2015. 

 

SCARCELLO, C. S. M. Método integrado de planejamento de projetos e controle da 

produção voltado para reabilitação de edifícios. Dissertação (Mestrado em Habitação) – 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

SCHMITZ, L. A. Uma ferramenta adaptativa para apoiar o planejamento de projetos do 

desenvolvimento de produtos. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013. 

 

SELLA, V. T.; GRZYBOVSKI, D. Modelo PMBOK/PMI para gestão de projetos nas micro e 

pequena empresas: um estudo de caso. Revista Economia e Gestão, v. 11, n. 27, p. 36-66, 

set./dez. 2011. 

 

SHAPIRA, A.; LAUFER, SHENHAR, A. J. Anatomy of decision making in project planning 

teams. International Journal of Project Management, v. 12, n. 3, p. 172-182, ago. 1994. 

 

SOPER, D. S. A-priori Sample Size Calculator for Multiple Regression (Software). 

Disponível em: http://www.danielsoper.com/statcalc. Acesso em: 07 nov. 2017, 11:29 

http://www.danielsoper.com/statcalc


162 

 

 

SOTILLE, M. Estatísticas sobre o PMI. 2017. Disponível em: 

http://blog.pmtech.com.br/dados-estatisticos/. Acesso em: 08 jun. 2017, 15:45. 

 

SOUZA, M. C. O impacto das melhores práticas baseadas no Guia PMBOK sobre o 

desempenho dos projetos: estudo de casos múltiplos em empresas de desenvolvimento de 

software. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Centro Universitário de 

Araraquara, Araraquara, 2015. 

 

STEENKAMP, L. P.; HAGEDORN-HANSEN, D.; OOSTHUIZEN, G. A. Visual 

Management System to Manage Manufacturing Resources. Procedia Manufacturing, v. 8, p. 

455-462, 2017. 

 

STEVERSON, W. J. Estatística aplicada à administração. São Paulo: Harper & Row do 

Brasil, 1981. 

 

STEWART, R. A.  framework for the life cycle management of information technology 

projects: ProjectIT. International Journal of Project Management, v. 26, n. 2, p. 203-212, 

fev. 2008. 

 

TASEVSKA, F.; DAMIJ, T.; DAMIJ, N. Project planning practices based on enterprise 

resource planning systems in small and medium enterprises – a case study from the Republic 

of Macedonia. International Journal of Project Management, v.32, n. 3, p. 529-539, abr. 

2014. 

 

TEIXEIRA, J. M. Gestão visual de projetos: um modelo que utiliza o design para promover 

maior visualização ao processo de desenvolvimento de projetos. Tese (Doutorado em 

Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015. 

 

TEIXEIRA, J. M.; MERINO, E. Gestão visual de projetos: um modelo voltado para a prática 

projetual. Strategic Design Research Journal, v. 7, n. 3, set./dez. 2014. 

 

TEIXEIRA, L. C. M.; LOPES, H. E. G. Aplicação do modelo canvas para o modelo de 

negócios do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Revista Gestão e Tecnologia, v. 

16, n. 2, p. 73-99, mai./ago. 2016. 

 

TETILA, E. C. et al. Processo de estimative de software com a métrica Use Case Points, 

PMBOK e RUP. Revista Iberoamericana de Engenharia Industrial, v. 3, n. 1, p. 249-264, 

jul. 2011. 

 

TEZEL, A. et al. Benefits of visual management in the transportation sector. In: 24th 

ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL GROUP FOR LEAN 

CONSTRUCTION – IGLC, 2016, Boston. Anais eletrônicos... Boston: IGLC, 2016. 

 

TEZEL, A. et al. Visual Management in Brazilian construction companies: taxonomy and 

guidelines for implementation. Journal of Management in Engineering, v. 31, n. 6, p. 

0501500101-0501500114, nov. 2015. 

 

TEZEL, A.; AZIZ, Z. Benefits of visual management in construction: cases from the 

transportation setor in England. Construction Innovation, v. 17, n. 2, p. 125-157, 2017a. 

http://blog.pmtech.com.br/dados-estatisticos/


163 

 

 

TEZEL, A.; AZIZ, Z. Visual management in highways construction and maintenance in 

England. Engineering, Construction and Architectural Management, v. 24, n. 3, p. 486-

513, 2017b. 

 

TEZEL, A.; KOSKELA, L.; TZORTZOPOULOS, P. Visual management in production 

management: a literature synthesis. Journal of Manufacturing Technology Management, 

v. 27, n. 6, p. 766-799, 2016. 

 

TJELL, J.; BOSCH-SIJTSEMA, P. M. Visual management in mid-sized construction design 

projects. Procedia Economics and Finance, v. 21, p. 193-200, 2015. 

 

TSATURYAN, T.; MÜLLER, R. Integration and governance of multiple project management 

offices (PMOs) at large organizations. International Journal of Project Management, v. 

33, n. 5, jan. 2015. 

 

VALENTE, C. P.; PIVATTO, M. P.; FORMOSO, C. T. Visual management: preliminary 

results of systematic literature review on core concepts and principles. In: 24th ANNUAL 

CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL GROUP FOR LEAN CONSTRUCTION – 

IGLC, 2016, Boston. Anais eletrônicos... Boston: IGLC, 2016. 

 

VARGAS, R. V. Manual prático do plano de projeto: utilizando o PMBOK Guide. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Brasport, 2009. 

 

VENCATO, M. F. Ferramenta para a análise avaliação de riscos no planejamento de projetos 

de pesquisa e desenvolvimento. Revista de Gestão e Projetos, v. 5, v. 2, p. 102-111, 

mai./ago. 2014. 

 

VERAS, M. Gerenciamento de projetos (PMC). Rio de Janeiro: Brasport, 2014. 

 

VERAS, M. Gestão Dinâmica de Projetos: Life Cycle Canvas®. Rio de Janeiro: Brasport, 

2016. 

 

VERAS, M.; MEDEIROS, B. C. Life Cycle Canvas: gestão dinâmica de projetos. Mundo 

Project Management, v. 12, n. 70, p. 76, ago./set. 2016. 

 

VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 13 ed. São Paulo: 

Editora Atlas, 2011.  

 

VIANA, D. et al. The role of visual management in collaborative integrated planning and 

control for engineer-to-order building systems. In: 22th ANNUAL CONFERENCE OF THE 

INTERNATIONAL GROUP FOR LEAN CONSTRUCTION – IGLC, 2014, Oslo. Anais 

eletrônicos... Oslo: IGLC, 2014. 

 

VIDAL, L.-A.; MARLE, F.; BOCQUET, J.-C. Measuring project complexity using the 

Analytic Hierarchy Process. International Journal of Project Management, v. 29, n. 6, p. 

718-727, ago. 2011. 

 

VIEIRA, S. Estatística básica. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 

 



164 

 

VIRGILLITO, S. B. Estatística aplicada. 3. ed. São Paulo: Edicon, 2006. 

 

WHITNEY, K. M.; DANIELS, C. B. The root cause of failure in complex IT projects: 

complexity itself. Procedia Computer Science, v. 20, p. 325-330, 2013. 

 

WHITTY, S. J.; MAYLOR, H. And then came Complex Project Management. International 

Journal of Project Management, v. 27, n. 3, abr. 2009. 

 

WHYTE, J.; STASIS, A.; LINDKVIST, C. Managing change in the delivery of complex 

projects: Configuration management, asset information and ‘big data’. International Journal 

of Project Management, v. 34, n. 2, p. 339-351, fev. 2016. 

 

WILLIAMS, T. M. The need for news paradigms complex projects. International Journal of 

Project Management, v. 17, n. 5, p. 269-273, 1999. 

 

WOOLDRIDGE, J. M. Introdução à econometria: uma abordagem moderna. São Paulo: 

Cengage Lerning, 2010. 

 

YANWEN, W. The study on complex project management in developing countries. Physic 

Procedia, v. 25, p. 1547-1552, 2012. 

 

YUGUE, R. T.; MAXIMIANO, A. C. A. Understanding and managing Project complexity. 

Revista de Gestão e Projetos, v. 4, n. 1, p. 1-22, jan./abr. 2013. 

 

YOUNG, R.; GRANT, J. Is strategy implemented by projects? Disturbing evidence in the 

state of NSW. International Journal of project Management, v. 33, n. 1, p. 15-28, jan. 

2015. 

 

XAVIER, C. M. S.; XAVIER, L. F. S. Metodologia simplificada de gerenciamento de 

projetos: Basic Methodware. Rio de Janeiro: Brasport, 2011. 

 

ZAMUNÉR FILHO, A. N. Planejamento e projeto de áreas de cana-de-açúcar: 

conservação do solo e logística da colheita. Tese (Doutorado em Engenharia de Transportes) 

– Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. 

 

ZHANG, K. Using visual languages in management. Journal of Visual Languages and 

Computing, v. 23, n. 6, p. 340-343, dez. 2012. 

 

ZWIKAEL, O. Critical planning processes in construction projects. Construction 

Innovation, v. 9, n. 4, p. 372-387, 2009a. 

 

ZWIKAEL, O. The relative importance of the PMBOK Guide´s nine knowledge areas during 

project planning. Project Management Journal, v. 40, n. 4, p. 94-103, 2009b. 

 

ZWIKAEL, O.; GLOBERSON, S. Evaluating the quality of project planning: a model and 

field results. International Journal of Production Research, v. 42, n. 8, p. 1545-1556, 

2004. 

 

ZWIKAEL, O. et al. The moderating effect of risk on the relationship between planning and 

success. International Journal of Project Management, v. 32, n. 3, p. 435-441, abr. 2014. 



165 

 

 

ZYLSTRA, K. D. Distribuição Lean: a abordagem enxuta aplicada à distribuição, logística e 

cadeia de suprimentos. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

  



166 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 
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APÊNDICE B – RESULTADOS DAS ANÁLISES 

 

B.1. RESULTADOS DO TESTE U DE MANN-WHITNEY 

 

Testes por área de conhecimento 

 

Variável de grupo:  UsouFerr 

 

 

 
 

 
 

    Prob > |z| =   0.1541
             z =  -1.425
Ho: integrao(usouferr==0) = integrao(usouferr==1)

adjusted variance      22331.30
                               
adjustment for ties     -269.95
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63      3520.5      3307.5
           0         41      1939.5      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  integrao, by( usouferr)

    Prob > |z| =   0.0916
             z =  -1.687
Ho: escopo(usouferr==0) = escopo(usouferr==1)

adjusted variance      22404.73
                               
adjustment for ties     -196.52
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3560      3307.5
           0         41        1900      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum escopo, by(usouferr)
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    Prob > |z| =   0.3013
             z =  -1.034
Ho: tempo(usouferr==0) = tempo(usouferr==1)

adjusted variance      22482.85
                               
adjustment for ties     -118.40
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63      3462.5      3307.5
           0         41      1997.5      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum tempo, by(usouferr)

    Prob > |z| =   0.0756
             z =  -1.777
Ho: custos(usouferr==0) = custos(usouferr==1)

adjusted variance      22500.94
                               
adjustment for ties     -100.31
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3574      3307.5
           0         41        1886      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  custos, by(usouferr)
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    Prob > |z| =   0.0208
             z =  -2.311
Ho: qualid~e(usouferr==0) = qualid~e(usouferr==1)

adjusted variance      22414.61
                               
adjustment for ties     -186.64
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63      3653.5      3307.5
           0         41      1806.5      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  qualidade, by(usouferr)

    Prob > |z| =   0.0587
             z =  -1.890
Ho: rh(usouferr==0) = rh(usouferr==1)

adjusted variance      22409.67
                               
adjustment for ties     -191.58
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63      3590.5      3307.5
           0         41      1869.5      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum rh, by(usouferr)
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    Prob > |z| =   0.3642
             z =  -0.907
Ho: comuni~s(usouferr==0) = comuni~s(usouferr==1)

adjusted variance      22301.04
                               
adjustment for ties     -300.21
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3443      3307.5
           0         41        2017      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  comunicaes, by(usouferr)

    Prob > |z| =   0.0044
             z =  -2.847
Ho: riscos(usouferr==0) = riscos(usouferr==1)

adjusted variance      22179.51
                               
adjustment for ties     -421.74
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63      3731.5      3307.5
           0         41      1728.5      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum riscos, by(usouferr)
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Testes por processo de planejamento 

 

Variável de grupo:  UsouFerr 

 

    Prob > |z| =   0.1201
             z =  -1.554
Ho: aquisies(usouferr==0) = aquisies(usouferr==1)

adjusted variance      22376.76
                               
adjustment for ties     -224.49
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3540      3307.5
           0         41        1920      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  aquisies, by(usouferr)

    Prob > |z| =   0.0074
             z =  -2.677
Ho: partes(usouferr==0) = partes(usouferr==1)

adjusted variance      22388.09
                               
adjustment for ties     -213.16
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3708      3307.5
           0         41        1752      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  partes, by(usouferr)



181 

 

 
 

 
 

    Prob > |z| =   0.0410
             z =  -2.043
Ho: inbase(usouferr==0) = inbase(usouferr==1)

adjusted variance      21337.60
                               
adjustment for ties    -1263.65
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3606      3307.5
           0         41        1854      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  inbase, by(usouferr)

    Prob > |z| =   0.5802
             z =  -0.553
Ho: intrab(usouferr==0) = intrab(usouferr==1)

adjusted variance      21715.57
                               
adjustment for ties     -885.68
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3389      3307.5
           0         41        2071      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum intrab, by(usouferr)
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    Prob > |z| =   0.1400
             z =  -1.476
Ho: inplano(usouferr==0) = inplano(usouferr==1)

adjusted variance      21524.24
                               
adjustment for ties    -1077.01
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3524      3307.5
           0         41        1936      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  inplano, by(usouferr)

    Prob > |z| =   0.0224
             z =  -2.283
Ho: esreq(usouferr==0) = esreq(usouferr==1)

adjusted variance      21146.50
                               
adjustment for ties    -1454.75
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63      3639.5      3307.5
           0         41      1820.5      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  esreq, by(usouferr)
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    Prob > |z| =   0.3825
             z =  -0.873
Ho: esent(usouferr==0) = esent(usouferr==1)

adjusted variance      20002.58
                               
adjustment for ties    -2598.67
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3431      3307.5
           0         41        2029      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  esent, by(usouferr)

    Prob > |z| =   0.3579
             z =  -0.919
Ho: espac(usouferr==0) = espac(usouferr==1)

adjusted variance      21400.90
                               
adjustment for ties    -1200.35
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3442      3307.5
           0         41        2018      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  espac, by(usouferr)
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    Prob > |z| =   0.0382
             z =  -2.072
Ho: esplano(usouferr==0) = esplano(usouferr==1)

adjusted variance      21450.21
                               
adjustment for ties    -1151.04
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3611      3307.5
           0         41        1849      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  esplano, by(usouferr)

    Prob > |z| =   0.1714
             z =  -1.368
Ho: tecrono(usouferr==0) = tecrono(usouferr==1)

adjusted variance      21700.26
                               
adjustment for ties     -900.99
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3509      3307.5
           0         41        1951      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  tecrono, by(usouferr)
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    Prob > |z| =   0.3677
             z =  -0.901
Ho: teseq(usouferr==0) = teseq(usouferr==1)

adjusted variance      21801.90
                               
adjustment for ties     -799.35
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63      3440.5      3307.5
           0         41      2019.5      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  teseq, by(usouferr)

    Prob > |z| =   0.8074
             z =  -0.244
Ho: teprazos(usouferr==0) = teprazos(usouferr==1)

adjusted variance      21797.08
                               
adjustment for ties     -804.17
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63      3343.5      3307.5
           0         41      2116.5      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  teprazos, by(usouferr)
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    Prob > |z| =   0.0680
             z =  -1.825
Ho: teplano(usouferr==0) = teplano(usouferr==1)

adjusted variance      21883.16
                               
adjustment for ties     -718.09
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63      3577.5      3307.5
           0         41      1882.5      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  teplano, by(usouferr)

    Prob > |z| =   0.1674
             z =  -1.381
Ho: ctcustos(usouferr==0) = ctcustos(usouferr==1)

adjusted variance      21935.49
                               
adjustment for ties     -665.76
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3512      3307.5
           0         41        1948      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  ctcustos, by(usouferr)
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    Prob > |z| =   0.1442
             z =  -1.460
Ho: ctorc(usouferr==0) = ctorc(usouferr==1)

adjusted variance      21671.21
                               
adjustment for ties     -930.04
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63      3522.5      3307.5
           0         41      1937.5      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  ctorc, by(usouferr)

    Prob > |z| =   0.0676
             z =  -1.828
Ho: ctind(usouferr==0) = ctind(usouferr==1)

adjusted variance      21827.10
                               
adjustment for ties     -774.15
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63      3577.5      3307.5
           0         41      1882.5      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  ctind, by(usouferr)
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    Prob > |z| =   0.0273
             z =  -2.208
Ho: ctplano(usouferr==0) = ctplano(usouferr==1)

adjusted variance      21870.38
                               
adjustment for ties     -730.87
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3634      3307.5
           0         41        1826      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  ctplano, by(usouferr)

    Prob > |z| =   0.0186
             z =  -2.354
Ho: qupadr~s(usouferr==0) = qupadr~s(usouferr==1)

adjusted variance      21543.04
                               
adjustment for ties    -1058.21
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3653      3307.5
           0         41        1807      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  qupadroes, by(usouferr)
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    Prob > |z| =   0.0313
             z =  -2.153
Ho: qureq(usouferr==0) = qureq(usouferr==1)

adjusted variance      21743.79
                               
adjustment for ties     -857.46
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3625      3307.5
           0         41        1835      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  qureq, by(usouferr)

    Prob > |z| =   0.0668
             z =  -1.833
Ho: quplano(usouferr==0) = quplano(usouferr==1)

adjusted variance      21695.32
                               
adjustment for ties     -905.93
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63      3577.5      3307.5
           0         41      1882.5      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  quplano, by(usouferr)
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    Prob > |z| =   0.0150
             z =  -2.433
Ho: rhpapeis(usouferr==0) = rhpapeis(usouferr==1)

adjusted variance      21584.28
                               
adjustment for ties    -1016.97
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3665      3307.5
           0         41        1795      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  rhpapeis, by(usouferr)

    Prob > |z| =   0.1926
             z =  -1.303
Ho: rhtre(usouferr==0) = rhtre(usouferr==1)

adjusted variance      21719.79
                               
adjustment for ties     -881.46
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63      3499.5      3307.5
           0         41      1960.5      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  rhtre, by(usouferr)
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    Prob > |z| =   0.1598
             z =  -1.406
Ho: rhplano(usouferr==0) = rhplano(usouferr==1)

adjusted variance      21792.74
                               
adjustment for ties     -808.51
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3515      3307.5
           0         41        1945      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  rhplano, by(usouferr)

    Prob > |z| =   0.5153
             z =  -0.651
Ho: codoc(usouferr==0) = codoc(usouferr==1)

adjusted variance      21318.91
                               
adjustment for ties    -1282.34
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63      3402.5      3307.5
           0         41      2057.5      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  codoc, by(usouferr)
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    Prob > |z| =   0.3943
             z =  -0.852
Ho: cotipo(usouferr==0) = cotipo(usouferr==1)

adjusted variance      21187.74
                               
adjustment for ties    -1413.51
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63      3431.5      3307.5
           0         41      2028.5      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  cotipo, by(usouferr)

    Prob > |z| =   0.2992
             z =  -1.038
Ho: coplano(usouferr==0) = coplano(usouferr==1)

adjusted variance      21574.15
                               
adjustment for ties    -1027.10
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3460      3307.5
           0         41        2000      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  coplano, by(usouferr)
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    Prob > |z| =   0.0319
             z =  -2.145
Ho: ririscos(usouferr==0) = ririscos(usouferr==1)

adjusted variance      20883.55
                               
adjustment for ties    -1717.70
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63      3617.5      3307.5
           0         41      1842.5      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  ririscos, by(usouferr)

    Prob > |z| =   0.0184
             z =  -2.357
Ho: riana(usouferr==0) = riana(usouferr==1)

adjusted variance      21612.85
                               
adjustment for ties     -988.40
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3654      3307.5
           0         41        1806      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  riana, by(usouferr)
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    Prob > |z| =   0.0038
             z =  -2.896
Ho: riresp(usouferr==0) = riresp(usouferr==1)

adjusted variance      21588.74
                               
adjustment for ties    -1012.51
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3733      3307.5
           0         41        1727      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  riresp, by(usouferr)

    Prob > |z| =   0.0040
             z =  -2.881
Ho: riplano(usouferr==0) = riplano(usouferr==1)

adjusted variance      21659.75
                               
adjustment for ties     -941.50
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63      3731.5      3307.5
           0         41      1728.5      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  riplano, by(usouferr)
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    Prob > |z| =   0.4057
             z =  -0.832
Ho: aqnec(usouferr==0) = aqnec(usouferr==1)

adjusted variance      21173.03
                               
adjustment for ties    -1428.22
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63      3428.5      3307.5
           0         41      2031.5      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  aqnec, by(usouferr)

    Prob > |z| =   0.1471
             z =  -1.450
Ho: aqdec(usouferr==0) = aqdec(usouferr==1)

adjusted variance      21789.72
                               
adjustment for ties     -811.53
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63      3521.5      3307.5
           0         41      1938.5      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  aqdec, by(usouferr)
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    Prob > |z| =   0.1035
             z =  -1.628
Ho: aqplano(usouferr==0) = aqplano(usouferr==1)

adjusted variance      21820.23
                               
adjustment for ties     -781.02
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3548      3307.5
           0         41        1912      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  aqplano, by(usouferr)

    Prob > |z| =   0.0032
             z =  -2.952
Ho: panivel(usouferr==0) = panivel(usouferr==1)

adjusted variance      21910.17
                               
adjustment for ties     -691.08
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63      3744.5      3307.5
           0         41      1715.5      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  panivel, by(usouferr)
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    Prob > |z| =   0.0288
             z =  -2.186
Ho: paacao(usouferr==0) = paacao(usouferr==1)

adjusted variance      21899.20
                               
adjustment for ties     -702.05
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3631      3307.5
           0         41        1829      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  paacao, by(usouferr)

    Prob > |z| =   0.0214
             z =  -2.301
Ho: paplano(usouferr==0) = paplano(usouferr==1)

adjusted variance      21766.33
                               
adjustment for ties     -834.92
unadjusted variance    22601.25

    combined        104        5460        5460
                                               
           1         63        3647      3307.5
           0         41        1813      2152.5
                                               
    usouferr        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum  paplano, by(usouferr)
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B.2. RESULTADOS DO TESTE DE CONFIABILIDADE  

 

 

B.3. RESULTADOS DA ANÁLISE DE CORRELAÇÃO DE PEARSON 

 

 

 

B.4. RESULTADOS DA ANÁLISE DE REGRESSÃO MÚLTIPLA 

Variável dependente: PlanProj  

Modelo 1:  

PlanProj = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏BeTransp + 𝜷𝟐BeSimp + 𝜷𝟑BeCom + 𝜷𝟒BeColab + 𝜷𝟓BeCoor + u 

                                                                               
Test scale                                                 1.753892      0.9230
                                                                               
becoor          104    +       0.8901        0.8346        1.687122      0.9012
becolab         104    +       0.8699        0.8116        1.765682      0.9050
becom           104    +       0.8772        0.8143        1.693045      0.9040
besimp          104    +       0.8828        0.8201        1.665446      0.9033
betransp        104    +       0.7205        0.6007        1.920117      0.9326
planproj        104    +       0.8667        0.8098        1.791942      0.9058
                                                                               
Item            Obs  Sign   correlation   correlation     covariance      alpha
                             item-test     item-rest       interitem
                                                            average

Test scale = mean(unstandardized items)

. alpha  planproj betransp besimp becom becolab becoor, item

      becoor     0.7659   0.5328   0.8201   0.6764   0.7484   1.0000
     becolab     0.6914   0.4811   0.7223   0.8122   1.0000
       becom     0.7212   0.5433   0.7243   1.0000
      besimp     0.6899   0.5303   1.0000
    betransp     0.5844   1.0000
    planproj     1.0000
                                                                    
               planproj betransp   besimp    becom  becolab   becoor

(obs=104)
. corr planproj betransp besimp becom becolab becoor
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Testes de validação: 

 

 

 

 

Gráfico de distribuição dos resíduos: 

                                                                              
       _cons     .8791926   .4335824     2.03   0.045     .0183047    1.740081
      becoor     .2129774   .1107281     1.92   0.057    -.0068758    .4328306
     becolab     .1271394   .0929241     1.37   0.175    -.0573635    .3116423
       becom     .2947787   .0852469     3.46   0.001     .1255189    .4640385
      besimp     .0739913   .0846262     0.87   0.384    -.0940361    .2420186
    betransp     .1445999   .0471838     3.06   0.003     .0509154    .2382843
                                                                              
    planproj        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .69368
                                                       R-squared     =  0.7611
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  5,    94) =   77.22
Linear regression                                      Number of obs =     100

. reg  planproj betransp besimp becom becolab becoor, r

    Mean VIF        3.28
                                    
    betransp        1.57    0.637852
       becom        3.35    0.298554
     becolab        3.63    0.275708
      besimp        3.83    0.260984
      becoor        4.03    0.248121
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

. vif

                  Prob > F =      0.0267
                  F(3, 91) =      3.21
       Ho:  model has no omitted variables
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of planproj

. ovtest

           e      100    0.96661      2.757     2.250    0.01224
                                                                
    Variable      Obs       W           V         z       Prob>z

                   Shapiro-Wilk W test for normal data

. swilk e

. predict e, resid
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Modelo 2:  

PlanProj = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏BeTransp + 𝜷𝟐BeSimp + 𝜷𝟑BeCom + 𝜷𝟒BeColab + 𝜷𝟓BeCoor + 

𝜷𝟔TempExpD + u 

 
 

Testes de validação: 

 
 

                                                                              
       _cons     .9267743   .4218879     2.20   0.031     .0889886     1.76456
    tempexpd     -.221811   .1614555    -1.37   0.173    -.5424295    .0988076
      becoor     .2176753    .109767     1.98   0.050    -.0003002    .4356508
     becolab     .1354631   .0939453     1.44   0.153    -.0510937    .3220199
       becom     .2912395   .0852619     3.42   0.001     .1219262    .4605527
      besimp     .0793389   .0876192     0.91   0.368    -.0946555    .2533333
    betransp     .1436326   .0455298     3.15   0.002     .0532194    .2340458
                                                                              
    planproj        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .69061
                                                       R-squared     =  0.7657
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  6,    93) =   77.37
Linear regression                                      Number of obs =     100

. reg planproj betransp besimp becom becolab becoor tempexpd, r

    Mean VIF        2.92
                                    
    tempexpd        1.05    0.949554
    betransp        1.57    0.637732
       becom        3.35    0.298203
     becolab        3.64    0.274375
      besimp        3.84    0.260313
      becoor        4.04    0.247722
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

. vif
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Gráfico de distribuição dos resíduos: 

 

 

Modelo 3:  

PlanProj = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏BeTransp + 𝜷𝟐BeSimp + 𝜷𝟑BeCom + 𝜷𝟒BeColab + 𝜷𝟓BeCoor + 𝜷𝟔 

TempExpGPD + u 

                  Prob > F =      0.0479
                  F(3, 90) =      2.74
       Ho:  model has no omitted variables
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of planproj

. ovtest

          e2      100    0.96400      2.973     2.417    0.00783
                                                                
    Variable      Obs       W           V         z       Prob>z

                   Shapiro-Wilk W test for normal data

. swilk e2

. predict e2, resid
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Testes de validação: 

 
 

 
 

 

 

Gráfico de distribuição dos resíduos: 

                                                                              
       _cons      .886625   .4322816     2.05   0.043     .0281995    1.745051
   tempexpgd     .0405037   .1418966     0.29   0.776    -.2412747    .3222822
      becoor     .2112051   .1109638     1.90   0.060     -.009147    .4315572
     becolab     .1255086   .0930653     1.35   0.181    -.0593007    .3103178
       becom     .2979914    .086925     3.43   0.001     .1253756    .4706073
      besimp     .0720208   .0847335     0.85   0.398    -.0962432    .2402848
    betransp     .1435462   .0473933     3.03   0.003     .0494325    .2376598
                                                                              
    planproj        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .69711
                                                       R-squared     =  0.7613
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  6,    93) =   66.65
Linear regression                                      Number of obs =     100

. reg planproj betransp besimp becom becolab becoor tempexpgd, r

    Mean VIF        2.94
                                    
   tempexpgd        1.09    0.917314
    betransp        1.58    0.634539
       becom        3.43    0.291949
     becolab        3.64    0.274516
      besimp        3.86    0.258874
      becoor        4.05    0.246802
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

. vif

                  Prob > F =      0.0221
                  F(3, 90) =      3.37
       Ho:  model has no omitted variables
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of planproj

. ovtest

          e3      100    0.96809      2.634     2.149    0.01583
                                                                
    Variable      Obs       W           V         z       Prob>z

                   Shapiro-Wilk W test for normal data

. swilk e3

. predict e3, resid
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Modelo 4:  

PlanProj = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏BeTransp + 𝜷𝟐BeSimp + 𝜷𝟑BeCom + 𝜷𝟒BeColab + 𝜷𝟓BeCoor + 

𝜷𝟔UsouCanvas + u 

 

 

Testes de validação: 

 

 

                                                                              
       _cons     1.039377   .4543602     2.29   0.024     .1371078    1.941646
  usoucanvas    -.1253807   .1433455    -0.87   0.384    -.4100365    .1592751
      becoor       .20647   .1083247     1.91   0.060    -.0086414    .4215814
     becolab     .1291549   .0930633     1.39   0.169    -.0556504    .3139601
       becom     .2927753   .0850358     3.44   0.001     .1239111    .4616395
      besimp     .0713215   .0831899     0.86   0.393    -.0938772    .2365202
    betransp     .1420875   .0464093     3.06   0.003     .0499277    .2342472
                                                                              
    planproj        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =   .6946
                                                       R-squared     =  0.7630
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  6,    93) =   62.40
Linear regression                                      Number of obs =     100

. reg planproj betransp besimp becom becolab becoor usoucanvas, r

    Mean VIF        2.92
                                    
  usoucanvas        1.08    0.921943
    betransp        1.57    0.635892
       becom        3.35    0.298282
     becolab        3.63    0.275518
      besimp        3.84    0.260579
      becoor        4.06    0.246278
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

. vif



204 

 

 

 

 

Gráfico de distribuição dos resíduos: 

 

Modelo 5:  

PlanProj = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏BeTransp + 𝜷𝟐BeSimp + 𝜷𝟑BeCom + 𝜷𝟒BeColab + 𝜷𝟓BeCoor + 𝜷𝟔 

TempExpD + 𝜷𝟕 TempExpGPD + 𝜷𝟖UsouCanvas + u 

 

                  Prob > F =      0.0367
                  F(3, 90) =      2.96
       Ho:  model has no omitted variables
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of planproj

. ovtest

          e4      100    0.96995      2.481     2.016    0.02191
                                                                
    Variable      Obs       W           V         z       Prob>z

                   Shapiro-Wilk W test for normal data

. swilk e4

                                                                              
       _cons     1.176333   .4415569     2.66   0.009     .2992342    2.053431
  usoucanvas     -.143351   .1457932    -0.98   0.328    -.4329514    .1462494
   tempexpgd     .2163118   .1787419     1.21   0.229    -.1387371    .5713607
    tempexpd    -.3463823   .1976371    -1.75   0.083    -.7389641    .0461995
      becoor     .2034086   .1033308     1.97   0.052    -.0018453    .4086624
     becolab     .1337323   .0944286     1.42   0.160    -.0538384    .3213031
       becom     .3041192   .0850813     3.57   0.001     .1351156    .4731227
      besimp     .0687666   .0859031     0.80   0.425    -.1018694    .2394025
    betransp     .1345895   .0433689     3.10   0.003     .0484425    .2207366
                                                                              
    planproj        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .68939
                                                       R-squared     =  0.7715
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  8,    91) =   54.70
Linear regression                                      Number of obs =     100

> as, r
. reg planproj betransp besimp becom becolab becoor tempexpd tempexpgd usoucanv
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Testes de validação: 

 

 

 

 

Gráfico de distribuição dos resíduos: 

 

 

  

    Mean VIF        2.59
                                    
  usoucanvas        1.10    0.908099
    tempexpd        1.45    0.689330
   tempexpgd        1.52    0.657545
    betransp        1.59    0.629451
       becom        3.43    0.291151
     becolab        3.65    0.273932
      besimp        3.87    0.258231
      becoor        4.09    0.244582
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

. vif

                  Prob > F =      0.0501
                  F(3, 88) =      2.71
       Ho:  model has no omitted variables
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of planproj

. ovtest

          e5      100    0.97186      2.323     1.870    0.03074
                                                                
    Variable      Obs       W           V         z       Prob>z

                   Shapiro-Wilk W test for normal data

. swilk e5
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APÊNDICE C – BASES DE DADOS E PERIÓDICOS CONSULTADOS  

 

Lista de bases de dados consultadas: 

 

- Google Acadêmico 

- Esmerald 

- Plataforma b-on 

- Periódicos Capes 

- Portal de Teses e Dissertações da Capes 

- Portal Ibict  

- Portal Spell  

- Science Direct 

- Scopus 

- Web of Science 

 

Lista de periódicos com publicações consultadas: 

 

- Australian Health Review 

- Automation in Construction 

- Building Research and Information 

- Built Environment Project and Asset Management 

- Construction Innovation 

- Construction Management and Economics 

- Design Research Journal 

- Engineering, Construction and Architectural Management 

- Exacta (EP) 

- Future Studies Research Journal 

- Gestão e Produção 

- IFAC Proceedings Volumes 

- Industrial Management and Data Systems 

- Information and Management 

- Information Sciences 

- Information Systems Management 

- Information Systems and Project Management 

- International Journal of Information Management 

- International Journal of Lean Six Sigma 

- International Journal of Managing Projects in Business 

- International Journal of Production Economics 

- International Journal of Production Research 

- International Journal of Project Management 

- International Journal of Public Sector Management 

- International Journal of Research in Management and Technology 
- International Journal of Operations and Production Management 

- International Journal of Productivity and Performance Management 

- International Journal of Technology Intelligence and Planning 

- International Journal of Management Reviews 

- Journal of Building Appraisal 

- Journal of Cleaner Production 

- Journal of Engineering, Design and Technology 

- Journal of Enterprise Information Management 
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- Journal of Entrepreneurship Education 

- Journal of High Technology Management Research 

- Journal of Management in Engineering 

- Journal of Manufacturing Technology Management 

- Journal of Organizational Change Management 

- Journal of Software 

- Journal of Visual Languages and Computing 

- Journal on Quality and Patient Safety 

- Management Research Review 

- Mundo Project Management 

- New approaches in Lean Management 

- Physic Procedia 

- Procedia Computer Science  

- Procedia Economics and Finance 

- Procedia Engineering 

- Procedia Manufacturing 

- Procedia Technology 

- Production Planning and Control 

- Project Management Journal 

- Revista Brasileira de Planejamento e Desenvolvimento 

- Revista Ciências Administrativas 

- Revista Científica 

- Revista da Micro e Pequena Empresa 

- Revista de Gestão e Secretariado 

- Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade 

- Revista de Administração da USP 

- Revista de Administração de Empresas (RAE) 

- Revista de Administração Faces Journal 

- Revista de Gestão e Projetos (GeP) 

- Revista do Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial 

- Revista Economia e Gestão 

- Revista Eletrônica de Gestão Organizacional 

- Revista Gestão e Tecnologia 

- Revista Iberoamericana de Engenharia Industrial 

- Revista Iberoamericana de Estratégia 

- Revista Produção 

- Safety Science 

- Social and Behavioral Sciences 

- South African Journal of Industrial Engineeering 

- Technology Innovation Management Review 

- The Academy of Management Perspectives 

 


