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RESUMO 

As empresas estão cada vez mais investindo em projetos de inovação levando em 

conta a sustentabilidade. Buscam processos mais eficientes que reduzam os impactos 

negativos ao meio ambiente e à sociedade. Esses novos processos e produtos precisam de uma 

forma efetiva de gerenciamento de projetos para que os ganhos sejam relevantes. Os 

tomadores de decisões buscam formas ou ferramentas que conectem atividades passadas e 

presentes com as metas futuras. Para auxiliar nas tomadas de decisões, e assim alcançar os 

objetivos da organização, e indicadores podem ser usados. Porém, indicadores tem seus 

limites, e não devem ser usados de forma isolada para levantar os aspectos da situação de, 

neste sentido um framework poderá ajudar. A sustentação teórica e as melhores práticas 

influenciam no gerenciamento de projetos, fatores também o fazem. Desta forma, esta 

dissertação relacionou sistemas de classificação de projetos, inovação e sustentabilidade, 

propondo um framework que direcione a forma de atuação das organizações. Em seguida 

foram identificadas regiões do modelo e encontrado, na literatura, características esperadas de 

empresas presentes destas regiões. Elaborou-se um sistema de avaliação para classificar as 

organizações nas diferentes áreas do modelo. Avaliou-se também as organizações objeto do 

estudo e foram propostas sugestões de melhoria ou desenvolvimento para cada uma delas. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória com estudos de casos múltiplos em 

empresas de diferentes seguimentos de mercado. Foram estudadas 3 organizações 

multinacionais e 1 nacional. As quatro organizações estudadas buscam investir em inovação, 

sustentabilidade e gestão de projetos. Para incorporar estes temas nas organizações, elas 

investem em palestras, cursos internos e, algumas organizações, em cursos externos. Todas já 

têm os três aspectos na cultura da organização, mesmo trabalhando de formas diferentes. A 

contribuição para a prática será um modelo teórico para as organizações identificarem em que 

nível está em inovação, gestão de projetos e sustentabilidade. Tendo ainda a possibilidade de 

melhorarem, caso necessário, pois há sugestões para tal. O estudo identificou algumas lacunas 

sobre o tema na literatura. Desta forma, esta pesquisa contribui neste sentido, pois é mais uma 

pesquisa dos temas em questão. 

 

Palavras-chave: Modelo Teórico; Gestão de Projetos; Inovação; Sustentabilidade. 

 

 



 

 

  



 

 

ABSTRACT  

Companies are increasingly investing in innovation projects taking into account 

sustainability. They look for more efficient processes that reduce negative impacts on the 

environment and society. These new processes and products need an effective way to project 

management so that the gains are relevant. Decision makers seek ways or tools that connect 

past and present activities with future goals. To assist in decision making, and thus achieve 

the organization's objectives, and indicators can be used. However, indicators has its limits, 

and should not be used in isolation to raise aspects of the situation, to this end a framework 

can help. The theoretical framework and best practices influence the project management, 

factors also do. Thus, this dissertation projects related classification systems, innovation and 

sustainability by proposing a single model that points the way of working of organizations. 

Next was identified regions model and found in literature features expected from companies 

operating in these regions. A rating system was also developed to rank the organizations in 

different areas of the model. The organizations object of this study were also evaluated and 

suggestions were proposed for improvement or development for each of them. It is a 

qualitative study, exploratory, with multiple case studies in companies of different market 

segments. Four multinational and national organizations were studied. The four organizations 

studied seek to invest in innovation, sustainability and project management. To incorporate 

these issues in organizations, they invest in lectures, internal courses and some organizations 

in external courses. All already have the three aspects of the organization's culture, even 

working in different ways. The contribution to the practice will be a theoretical model for 

organizations to identify at what level is in innovation, project management and sustainability. 

Still having the possibility of improving if necessary, as there are suggestions to do so. The 

study identified some gaps in the literature on the subject. Thus, this research contributes in 

this sense, it is more a study of the issues involved.  

 

 

Keywords: Theoretical Model; Project Management; Innovation; Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na busca de uma vantagem competitiva sustentável, algumas organizações optam pelo 

posicionamento estratégico de diferenciação de produtos, ou seja, uma visão mais 

contingencialista em relação ao mercado, a ser obtida por meio de flexibilidade e inovação 

(Neely & Adams, 2001). Neste sentido, a inovação apresenta-se como um dos componentes 

mais relevantes para a efetiva consolidação da estratégia corporativa e para o aumento do 

lucro das organizações (Skarzinski & Gibson, 2008).  

Entretanto, a inovação não restringe-se à busca do melhor posicionamento estratégico, 

mas também torna-se fundamental como estimulo às mudanças organizacionais, em 

atendimento às transformações nos cenários econômico, social e jurídico (Tigre, 2009). 

Corroborando com esta visão orgânica, Damanpour (1996) complementa afirmando que a 

inovação é um vetor de mudança organizacional, provendo respostas adaptativas a estas 

transformações ambientais ou, ainda, facultando a atuação preventiva para influenciar o meio 

externo. Ações simples como o tratamento e reciclagem podem ser considerados inovação 

sustentável, quando se consegue novos materiais Hirata, Kniess, Cortese, & Quoniam, (2015). 

Entre as mudanças requeridas pela sociedade, seja por imposição legal ou mesmo em 

atendimento às expectativas de stakeholders, despontam os preceitos sustentáveis, como 

demarcadores de novas fronteiras e aspirações às inovações. Segundo relatório do WCED 

(World Commission on Environment and Development World, 1987), as organizações devem 

implantar um programa minimamente adequado de desenvolvimento sustentável. Com este 

intuito, algumas organizações não só estão atendendo ao rigor da lei, mas também, 

implantando ações ambientalmente sustentáveis em suas operações, em resposta à demanda 

de expectativas. 

A adoção de medidas práticas, como investimentos em novas tecnologias ou substituição 

de matérias-primas poluidoras por outras “mais limpas”, reforçam as tendências de 

consolidação do desenvolvimento econômico a ser obtido sobre bases sustentáveis. Todavia, 

apesar desta tendência, algumas organizações ainda persistem em práticas antagônicas àquelas 

consideradas sustentáveis (Brunacci e Philip Jr., 2005). Ou seja, enquanto não se torna parte 

da cultura organizacional, nesses casos, a sustentabilidade restringe-se à observância da 

legislação (Alexandre & Krischke, 2008). 
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Segundo Tigre (2009), devido à falta de recursos gerenciais para ampliar os mecanismos 

de controle, no passado era mais comum aos empresários, restringirem-se à operação de uma 

única planta, desta forma, abrindo flancos à entrada de novos concorrentes. Sem a 

necessidade de disseminar sua expertise desenvolvida no processo produtivo, as empresas 

acabavam por não se apropriar da inovação como um ativo organizacional, uma vez que o 

conhecimento ficava retido nos colaboradores a quem se delegava a responsabilidade por 

achar soluções aos problemas operacionais. Nestes casos, a organização não teria 

desenvolvido a cultura de inovação, a qual seria apenas parte de um processo transitório de 

resolução de problemas. 

Cultura é uma programação mental coletiva, que distingue membros de grupos em 

relação a outros grupos (Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2010). Para Geertz (1973), a cultura 

é um conjunto de concepções adquiridas e expressas por códigos, pelos quais os indivíduos se 

comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atitudes. Ou seja, quanto 

mais crítico um determinado aspecto for para uma determinada organização, mais relevante 

que esteja consolidado como parte da cultura corporativa. Desta forma, a cultura 

organizacional agiria naturalmente como um mecanismo de controle, influenciando 

informalmente na aprovação ou proibição de determinados comportamentos (Santos, 2003). 

Smircich (1983) dividiu a cultura organizacional em dois diferentes enfoques: no 

primeiro, considera-se a cultura organizacional como uma variável, uma ferramenta que pode 

ser utilizada para aplicar estratégias e canalizar o rumo das empresas com mais efetividade. 

Na segunda, a cultura é considerada uma metáfora e tem grande influência no 

desenvolvimento e consolidação dos valores e crenças das organizações. Para o autor, estes 

dois enfoques tratam a cultura organizacional como ferramenta a ser usada pela alta direção 

com o propósito de tornar a estratégia e a cultura mais consistentes e autossustentáveis. 

Por conseguinte, se a organização opta pela estratégia competitiva por meio de 

diferenciação, torna-se fundamental que a inovação esteja incorporada à base da cultura da 

empresa, uma vez que a cultura organizacional é única e influencia a forma de agir e pensar 

das pessoas que nela trabalham (Horta & Cabral, 2008). Para estes autores, é imperativo que 

os colaboradores compartilhem os valores e legados relacionados à inovação, de forma que se 

alimente a cultura da inovação como parte do cotidiano corporativo. 

De maneira análoga, para que a sustentabilidade se torne efetiva no cotidiano 

organizacional, também deve ser incorporada à cultura. Munck et al. (2012) apontou em seus 

estudos, o que chama de um “novo paradigma da sustentabilidade”. Para tanto, conclui pela 

necessidade de um modelo de gestão que apoie e incentive os indivíduos a se desenvolverem 
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com maior autonomia, integrando e transferindo conhecimentos de maneira responsável. 

Tudo isto atendendo às exigências econômicas, mas não comprometendo a sociedade e o 

ambiente, tanto no médio quanto no longo prazo. Ou seja, que haja uma cultura sustentável. 

O oposto também é válido, ou seja, uma organização com cultura não condizente com os 

preceitos sustentáveis, tende a alimentar decisões e comportamentos não sustentáveis. 

Segundo Shwom (2009), as origens sociais de muitos dos problemas ecológicos e as soluções 

atualmente observadas, poderiam ser identificadas nos processos organizacionais. Instituições 

podem se transformar em máquinas fomentadoras da degradação ambiental, assim como 

implicar em decisões individuais impactantes ao meio ambiente. No entanto, as engrenagens 

que movem essas máquinas seriam as organizações. 

As organizações que desejam criar vantagem competitiva, devem conhecer 

profundamente a natureza de todos seus projetos e processos. Projetos de inovação de 

processos produtivos podem direcionar à maior eficiência, ou seja, menor uso de recursos e, 

portanto, maior sustentabilidade. Para Carvalho e Rabechini (2011), a organização que 

pretende ser sustentável deve abarcar e trabalhar os aspectos ambientais, sociais e econômicos 

no gerenciamento de projetos. 

Por outro lado, a correta administração do portfólio de projetos de inovações conduzem a 

novos produtos e serviços distintos, posicionando a organização no quadrante da estratégia 

competitiva por diferenciação (Porter, 1996). De uma maneira ou de outra, a gestão de 

projetos surge como aspecto fundamental para ajudar a aumentar os níveis de eficiência, 

qualidade e elevar o valor aos interesses dos clientes (Silva & Gil, 2013). 

De fato, as empresas têm colocado em pauta projetos diretamente voltados para 

sistemas de gestão ambiental, além de investimentos em processos mais eficientes, portanto, 

reduzindo os impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade (Rocha, Gomes, Kneipp, & 

Camargo, 2013 e Donaire, 1999). Nesta linha, Rabechini e Carvalho (2009) afirmam que a 

área de gerenciamento de projetos vem se revelando cada vez mais importante para as 

empresas, constituindo-se como uma eficaz ferramenta para prover as transformações 

organizacionais necessárias, em resposta às novas demandas ambientais, ou seja, cada vez 

mais relevante dentro do contexto da estratégia corporativa. 

Tanto para Ansoff (1984) quanto para Hass (2009), projetos devem ser considerados 

como parte da estratégia corporativa. Por sua vez, Shenhar & Dvir (2007), ressaltam ainda 

mais o caráter estratégico de projetos, afirmando que se chega à estratégia de diferenciação 

com inovações e mudanças, as quais são implementadas por meio de projetos. 
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Entretanto, por suas características, projetos têm riscos e incertezas (PMI, 2013), 

portanto, também os de inovação. Desta maneira, há um longo percurso entre uma ideia 

tornar-se, de fato, uma inovação. Uma inovação só assim o é considerada, a partir do 

momento que tem a aceitação comercial (Freeman & Soete, 1997). Dentre os muitos riscos 

existentes no processo de inovação (Epstein, 2002), há o de fracasso por não conseguir a 

aceitação pelo mercado. Desta forma, a inovação que atende aos preceitos sustentáveis 

exigidos pelo mercado e tem percebidos os seus benefícios, naturalmente tem seus riscos de 

não aceitação reduzidos, ou seja, a inovação sustentável tem maior aceitação e, portanto, 

menores riscos (Dormann & Holliday, 2002). 

O cenário em que as organizações se apresentam tem motivados a novos modelos 

organizacionais onde busca-se por gestão mais sustentável e equilibrada. Sendo assim, as 

empresas que buscam gerenciar as dimensões sociais, econômicas e ambientais, devem inovar 

de forma a adaptar e melhorar seus processos (Aligleri, Aligleri, & Kruglianskas, 2009). 

Segundo Bellen (2006), o processo de gestão deve ser mensurado. Segundo este autor, a 

gestão de atividades e o processo de tomada de decisão carecem de novas formas de mensurar 

o progresso, e os indicadores são ferramentas imprescindíveis neste processo.  

Menezes, Silva e Linhares (2007) explicam que frameworks podem ajudar os gerentes 

em tomadas de decisão, mas eles usam principalmente quando: Precisam ser explícitos em 

seus objetivos; Compelem o tomador de decisão a identificar e registrar os tipos de decisão 

que podem influenciar os objetivos; Evidenciam e registram as iterações necessárias, bem 

como as principais concessões de um processo decisório; Obrigam a uma definição explícita 

das variáveis envolvidas; Tornam as decisões mais claras através do processo de 

quantificação; Evidenciam as restrições existentes; Induzem ao questionamento das origens 

dos dados e sua consistência; e Facilitam o processo decisório e o processo de comunicação. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

Os acidentes ocorridos recentemente, evidenciaram o qual é necessário abordar e tratar a 

sustentabilidade de forma mais estruturada na área de gestão de projetos (Morioka & 

Carvalho, 2015). Além disso, a relação homem/meio ambiente deve ir além do limite mínimo 

para o bem estar da sociedade, deve haver um limite máximo para o uso de recursos naturais 

de modo que sejam preservados e perpetuados (WCED, 1987). Porém, o desenvolvimento das 

três dimensões da sustentabilidade não ocorre de forma equilibrada. Steger, Salzmann e 
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Ionescu-Somers (2008) dizem que, tanto na teoria, quanto na prática, a dimensão ambiental 

está aproximadamente dez anos à frente da dimensão social. 

O Instituto Ethos fez uma conferência em 2006, onde foi discutido o tema da gestão de 

projetos para a sustentabilidade. Participaram desta conferência empresas que buscam 

equilíbrio entre os níveis econômico, social e ambiental na gestão de projetos de produtos e 

serviços (Ethos, 2006). 

Esta busca das organizações por alternativas de projetos sustentáveis ocorre pelo fato de 

que a sociedade as pressionam cada vez mais para que tenham práticas sustentáveis. As 

empresas que agredirem o meio ambiente podem responder em tribunais de justiça ou fóruns 

de opinião pública. Isto enfatiza a importância de o gestor incorporar esta nova visão ao 

projeto (Almeida, 2007). 

Nos últimos anos muitas empresas têm gasto quantidades significativas de recursos em 

gerenciamento de projetos (Patah & de Carvalho, 2012). E diversos pesquisadores vêm 

incluindo o tema inovação em suas pesquisas de desenvolvimento de produtos e gestão de 

projetos, entre outros (Tang, 1998). 

Rocha, Gomes, Kneipp, & Camargo (2013) afirmam que as empresas estão inovando e 

focando em projetos de sistemas de gestão ambiental, além dos investimentos na redução dos 

impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade. 

Barbieri et al. (2010) explicam que quando uma organização segue as bases da 

sustentabilidade, torna o processo de inovação mais exigente e complexo. Neste caso, a 

organização precisa trabalhar mais para alcançar tecnicamente esse requisito e, segundo os 

autores, tudo isto pode trazer novas perspectivas para a gestão da inovação. Sanches (2000) 

acrescenta que não basta ter a tecnologia apropriada para a sustentabilidade, é necessária sua 

apropriada gestão. 

Por outro lado, atender a demanda por novos produtos, seguindo as três dimensões da 

sustentabilidade, pode sim beneficiar o meio ambiente, mas os ganhos podem ser 

neutralizados ou até superados (Barbieri, 2007). Desta forma, os aspectos ambientais e sociais 

devem ser integrados na estratégia das unidades de negócio, além de terem um efetivo 

gerenciamento de projeto (Figge, Hahn, Schaltegger, & Wagner, 2008). 

Os impactos ambientais causados por projetos deixam a opinião pública muitas vezes 

perplexa, insegura e com desconfiança no projeto e seus gestores. Em geral, tais 

impactos ocorrem por falta de gestão adequada tanto dos aspectos de planejamento e 

controle mais tradicionais como prazo, custo, escopo, risco e qualidade, quanto de 

aspectos ligados à sustentabilidade (Carvalho & Rabechini Jr., 2011 p 300).  
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Os fatores da sustentabilidade afetam diretamente no comportamento das organizações, 

elas se deparam de forma direta com problemas sociais, econômicos e ambientais, resultado 

das pressões externas reivindicando inclusive novas leis (Maimon, 1996). 

Apesar do expostos aqui, há poucos estudos dos temas relacionados e não encontrou se, na 

literatura estudada, um framework relacionando os 3 componentes: inovação, sustentabilidade 

e gestão de projetos. 

1.1.1 Questão de Pesquisa 

As questões de pesquisa contam com o suporte teórico disponível para se analisar as 

ocorrências atuais e problemas administrativos, comparando-se com o conhecimento existente 

(Hair, 2010). Segundo este autor, a ciência conta com método rigoroso e tem as seguintes 

características: é empírica, é reproduzível ou objetiva, é analítica, é dirigida pela teoria, é 

lógica, é rigorosa e segue o princípio da parcimônia em que uma resolução simples é melhor 

do que uma complexa. Desta forma, abaixo apresenta-se a questão de pesquisa proposta neste 

trabalho: 

Como a inovação, sustentabilidade e gestão de projetos são incorporadas nas 

organizações? 

1.2 OBJETIVOS 

Com base nas lacunas apontadas nas literaturas de inovação, sustentabilidade e gestão de 

projetos, evidencia-se a necessidade de explorar mais a relação entre estes temas. Sendo 

assim, esta pesquisa segue em seus objetivos da seguinte forma: 

1.2.1 Geral 

Propor um framework integrativo de inovação, sustentabilidade e gestão de projetos 

adotando uma abordagem contingencial por tipo de projeto. 
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1.2.2 Específicos 

Como objetivos específicos, esse estudo pretende:  

a. Identificar regiões do framework e descrever características esperadas de empresas 

presentes nestas regiões. 

b. Elaborar um sistema de avaliação para classificar as organizações nas diferentes 

áreas do framework que relaciona inovação, sustentabilidade e gestão de projetos. 

c. Avaliar as organizações objeto do estudo e propor sugestões de melhoria ou 

desenvolvimento para cada uma delas em relação a gestão da inovação 

sustentabilidade e gestão de projetos. 

1.3 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

Embora a necessidade seja latente, o gerenciamento de projetos não inclui de forma 

expressiva a importância da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável, tanto na 

prática quanto na literatura (Carvalho & Rabechini Jr., 2011). Ao se buscar trabalhos 

acadêmicos a respeito de modelos de gestão da sustentabilidade nas organizações, a escassez 

pode ser considerada padrão (Munck et al., 2012). Em relação a trabalhos acadêmicos com os 

temas sustentabilidade, inovação e gestão de projetos esta escassez se repete (Galvão & Patah, 

2015). A sustentabilidade está ampliando sua evidência não só no âmbito acadêmico, mas 

também no corporativo (Morioka & Carvalho, 2015). 

Martens, Brones, & Carvalho (2013) concluíram, após a elaboração de uma bibliometria 

sobre as lacunas e tendências da sustentabilidade e gestão de projetos, que na literatura de 

gestão de projetos o tema sustentabilidade é ainda incipiente. Por outro lado, os autores 

adicionaram que este pode ser considerado um tema emergente na atualidade. 

Adicionalmente, Senefonte & Patah (2013) escreveram que a sustentabilidade é um tema de 

efetivo interesse das organizações e que está cada vez mais em pauta e gradativamente vêm se 

consolidando nos últimos anos. 

Carvalho e Rabechini (2011) explicam que a gestão de projetos está no nível de 

processos de negócio, desta forma tem uma função fundamental de alavancar as questões da 

sustentabilidade enquanto metodologia, mas ainda não os faz. Novos padrões organizacionais, 

que buscam por uma gestão mais sustentável e equilibrada, estão sendo implantados nas 

organizações. As empresas procuram gerenciar as dimensões sustentáveis (sociais, 
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econômicas e ambientais) de forma inovadora. Logo, melhoram seus processos e agregam à 

sua marca a imagem de ética e socialmente responsável, tornando-a mais competitiva no 

mercado (Aligleri et al., 2009). 

Por fim, “questões vinculadas aos temas de responsabilidade social e sustentabilidade 

vêm sendo cada vez mais recorrentes e representam desafios a serem trabalhados em diversas 

linhas de pesquisas e nas mais variadas formas de negócios” (Brito & Berardi, 2010 p155). 

Isto porque se a dimensão da sustentabilidade continuar sendo sistematicamente 

negligenciada, os impactos negativos ambientais e sociais continuarão acontecendo (Carvalho 

e Rabechini 2011). 

Para alcançar a redução de desperdício por meio de produtos inovadores, países 

desenvolvidos e em desenvolvimento procuram se posicionar como referência na pesquisa e 

na criação de novas tecnologias. Para isto elaboram planos de negócios que consolidam 

sustentavelmente suas empresas e indústrias (Buson, 2009). O autor acrescenta que “essa 

busca constante pela inovação por meio de arranjos de empresas ... ressalta a importância da 

sustentabilidade no planejamento de projetos inseridos em diferentes modelos de gestão” 

(Busson 2009 p.21).  

A sustentabilidade está ganhando cada vez mais espaço e já é avaliada como um fator 

chave para o desenvolvimento no futuro e como fator de inovação em todos os setores 

importantes da sociedade (Rozenfeld, Forcellini, & Santos, 2007). 

A inovação deve fazer parte da estratégia nas organizações, pois é um ponto crítico para 

obter vantagem competitiva. Há muito o que ser desenvolvido e para isto deve-se descobrir as 

variáveis que incentivam a inovação nas organizações, porém aqui no Brasil há poucos 

estudos que identificam como fomentar a inovação (Machado, 2009). A organização que tem 

a inovação como meta deve entender sua realidade e seu ambiente, pois além de buscar 

fomentar a inovação, deve eliminar as barreiras que dificultem alcançar esta meta (Fatima, 

Faria, & Araujo, 2014). 

Mensurar tem por foco o auxílio em tomar decisões para alcançar os objetivos da 

organização e melhorar a chance dos resultados positivos. Os tomadores de decisão buscam 

formas ou ferramentas que conectem atividades passadas e presentes com as metas futuras, 

desta forma os indicadores são um ponto forte destas ferramentas. Os indicadores são úteis 

por vários motivos (Bellen 2006): 

 Ajudar a melhor entender um cenário durante uma toma de decisão. 
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 Ajudar na tomada de decisão, as ferramentas ajudam a direcionar os tomadores de 

decisão e, quando escolhem entre alternativas de ação, funcionam como ferramentas de 

planejamento. 

 Aferir o nível do alcance das metas propostas, referentes ao desenvolvimento 

sustentável, sendo estas medidas ferramentas de avaliação. 

Porém, indicadores tem seus limites, e não devem ser usados de forma isolada para 

levantar os aspectos da situação de uma organização (Bossel 1999), neste sentido um 

framework poderá ajudar. Apesar disso, não encontrou se, na literatura estudada, um 

framework relacionando os 3 componentes: inovação, sustentabilidade e gestão de projetos.  

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está dividido em 6 capítulos. O primeiro capítulo é a introdução, onde é 

apresentada uma visão geral relacionando os temas de inovação, sustentabilidade e gestão de 

projetos. Neste capítulo também são apresentados o problema de pesquisa, os objetivos a 

serem alcançados e a justificativa para a elaboração deste estudo. 

O segundo capítulo contém o referencial teórico sobre gestão de projetos, inovação e 

sustentabilidade. Este referencial tem o propósito de fundamentar a pesquisa, apontando 

diversos autores que trataram os três constructos. Os tópicos estão expostos da seguinte 

maneira: 

 Gerenciamento de projetos: definições de projeto e gestão de projetos; principais instituições 

de gestão de projetos. 

 Inovação: definições de inovação; organizações inovadoras e sua cultura; e aspectos 

específicos da inovação e sua influência na gestão de projetos. 

 Sustentabilidade: definições de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável; organizações 

sustentáveis e sua cultura; e aspectos específicos da inovação e sua influência na gestão de 

projetos. 

O terceiro capítulo apresenta a proposta do framework e explicações de cada uma das 

áreas dele. O quarto capítulo apresenta o método e a técnica de pesquisa, incluindo o 

delineamento da pesquisa, o procedimento de coleta dos dados, o procedimento de análise de 

dados e as limitações da pesquisa. 

O quinto capítulo irá apresentar a análise e interpretação dos resultados. Estes serão 

comentados de forma exploratória e descritiva. O sexto e último capítulo trará as 

contribuições para a prática, as conclusões e recomendações. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico expõe os três constructos deste projeto de dissertação: gestão de 

projetos, sustentabilidade e inovação. Estes três pilares serão pesquisados com a finalidade de 

responder à questão de pesquisa, a lembrar: Como a inovação, sustentabilidade e gestão de 

projetos são incorporadas nas organizações? 

A gestão de projetos é dinâmica, ela recebe influência da teoria, por meio de estudos e 

pesquisa, e da prática. 

2.1 GESTÃO DE PROJETOS 

Os primeiros registros de projetos gerenciados de forma efetiva foram durante a II Guerra 

Mundial. Isto devido à complexidade das operações militares que exigiam métodos de 

planejamento mais eficazes. Alguns métodos tiveram sequência após isto, como o CPM 

(Critical Path Method; 1957) e o PERT (Program Evolution and Review Technique; 1958), 

pelo Escritório de Projetos Especiais da Marinha dos EUA. Anos depois, apareceram as 

empresas especializadas em gerenciamento, cujo foco era no setor específico, diferenciado da 

engenharia de projetos, de construção e de suprimentos (Codas, 1987). 

Atualmente, o tema gerenciamento de projetos cresce no interesse do mundo acadêmico 

(Carvalho & Rabechini., 2011). Na prática, há evidências dos benefícios de investimento em 

tempo no desenvolvimento e uso de métodos de gerenciamento de projetos (Patah & 

Carvalho, 2012). Mas para que estes benéficos sejam percebidos, é necessário um efetivo 

gerenciamento de projetos, considerando gerenciamento do tempo, custo e qualidade 

(Kerzner, 2011). 

A gestão de projetos pode ser um importante meio a ser explorado pelas organizações 

contemporâneas, cujo objetivo seja manter o foco em seus negócios e alcançar as metas 

estabelecidas. Pode-se apontar alguns benefícios de um gerenciamento de projetos eficaz: 

ficar dentro das metas de prazos e orçamento; minimizar o tempo e desenvolvimento, 

reduzindo assim riscos e retrabalho; e usar os recursos de forma eficiente (Luecke, 2010).  

Ao optar pela fundamentação de gestão de projetos aconselha-se que a organização não 

tenha uma estrutura tradicional. Kerzner (2013) afirma que a resistência a mudança em outra 

estrutura, focando a gestão de projetos. Mesmo os executivos não mostram a aceitação da 

mudança, pois têm dificuldade adaptarem-se a um ambiente diferente. 
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Gerenciar projetos é um ponto forte para as organizações se manterem no mercado, pois 

desta forma é possível promover as mudanças necessárias para acompanhar a dinâmica do 

mercado (Hass, 2009). Depois que o gerenciamento está implantado na organização, ela e os 

funcionários devem participar de workshops, congressos, debates ou grupos de discussão, 

com o intuito de monitorar e captar as tendências das atividades de ciência, tecnologia, 

inovação e sobretudo se modernizar quanto as práticas de gestão organizacional (Oliveira e 

Carvalho, 2015). Além disso, deve haver na organização formas de disseminar o 

conhecimento adquirido, com locais próprios e de fácil acesso para transferência de 

conhecimento para aqueles que tiverem interesse (Oliveira e Carvalho, 2015). 

2.1.1 Definições de Projeto e Gestão de Projetos 

O conceito de gerência de projetos apareceu, nos EUA, no fim da década de 50 e início da 

década de 60, e foi inicialmente aplicado à análise de sistemas de computação e a implantação 

de empreendimentos físicos (Codas, 1987). Na literatura é possível encontrar diversas 

definições de projeto e gestão de projetos. 

Segundo o PMI (2013), projeto é um conjunto de atividades feitas em um tempo 

determinado, realizadas em grupo, no qual a finalidade é realizar um produto, serviço ou 

resultado único. O PMI (2013) define o gerenciamento de projetos como a emprego de 

conhecimentos, habilidades e técnicas com a finalidade de executar projetos de forma efetiva 

e eficaz. 

Kerzner (2013) define projeto como um empreendimento com objetivo identificável, no 

qual são necessários recursos, se trabalha sob pressões de prazos, custo e qualidade. No que 

tange à gestão de projetos, o autor a define como: o planejamento, a programação e o controle 

de tarefas e atividade. Estas tarefas devem ser feitas integradamente, para assim, alcançar o 

objetivo do projeto com sucesso. 

Dinsmore (2013) diz que projeto é um esforço temporário, com início e fim definidos. O 

projeto tem como objetivo criar um produto ou serviço de forma única e, para isto, são 

necessários recursos. Cleland (1999) definiu projetos como uma combinação de recursos 

organizacionais, tendo por objetivo a realização das estratégias organizacionais. 

O gerenciamento de projetos é um instrumento importante no auxílio da mudança e no 

desenvolvimento das organizações (Rocha, Gomes, Kneipp, & Camargo, 2013). Vale ressaltar 

que investir no gerenciamento de projetos traz retorno financeiro para as organizações, 
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fazendo com que os investimentos valham a pena (Patah, 2010). O PMI (Project Management 

Institute), criado em 1969 nos Estados Unidos, tem o objetivo de melhorar, de forma 

contínua, o conhecimento em gestão de projetos. O PMI publicou o guia de melhores práticas 

e, desta forma, buscou tratar o tema de forma padronizada. 

Segundo Cleland e Ireland (2004), a organização que opta por fazer a gestão de seus 

projetos, e é culturalmente inovadora, deve ter um PMO (Project Management Office) ou um 

Escritório de Gerência de Projetos. Os autores definem PMO como uma entidade 

organizacional com o propósito de auxiliar os gerentes de projeto e os times da organização 

na implementação dos princípios, das práticas, metodologias, ferramentas e técnicas do 

gerenciamento de projetos. Abaixo apresenta-se a figura 1 com o resumo das definições de 

projeto e gestão de projetos. 

Figura 1: Definições de projetos e gestão de projetos 

Autor Definição 

PMI 

(2013) 

Projeto: é um conjunto de atividades feitas em um tempo determinado, realizadas em 

grupo, no qual a finalidade é realizar um produto, serviço ou resultado único. 

Gestão de projetos: é a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas quando se 

executa projetos de forma efetiva e eficaz. 

Kerzner 

(2013) 

Projeto: empreendimento com objetivo identificável no qual são necessários recursos, se 

trabalha sob pressões de prazos, custo e qualidade. 

Gestão de projetos: o planejamento, a programação e o controle de tarefas e atividades. 

Estas tarefas devem ser feitas integradamente, para assim, alcançar o objetivo do projeto 

com sucesso.  

Dinsmore 

(2013) 

Projeto: é um esforço temporário, com início e fim definidos. O projeto tem como objetivo 

criar um produto ou serviço de forma única e, para isto, são necessários recursos. 

Cleland 

(1999) 

Projeto: uma combinação de recursos organizacionais, tendo por objetivo a realização das 

estratégias organizacionais. 

Rocha et 

al.(2013) 

Gestão de projetos: é um instrumento importante no auxílio da mudança e no 

desenvolvimento das organizações 

Fonte: Elaborado pela autora. 

2.1.2 Principais Instituições de Gestão de Projetos  

Projetos são formas para conseguir fazer mudanças nas organizações, cujo propósito é 

competir em um mercado de constantes desafios e novas oportunidades. Mas para isto, o 
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gerente de projetos deve conhecer e saber usar as ferramentas de gestão do tempo, custo e 

escopo, entre outras, para melhorar a performance do projeto (Sbragia, Rodrigues, & 

Gonzáles, 2007). Para estes autores não só a prática do gerenciamento de projetos está 

crescendo, mas também a necessidade por um método sistemático de implantação de 

tecnologias, técnicas e ferramentas gerenciais nas organizações. Patah & Carvalho (2012) 

acrescentam que: 

Uma sistemática de gestão de projetos pode ser composta por métodos, pacotes de 

ferramentas e modelos de projetos. Desse modo, a gestão pode ser vista como a 

aplicação sequencial de processos estruturados, repetidos e contínuos que, quando 

utilizados por uma organização de forma gradual e segura para seus negócios, 

permite dar rumo à institucionalização de práticas padronizadas. (Patah & de 

Carvalho, 2012 p182) 

Patah & Carvalho, (2012) levantaram os guias que abordam e estudam a prática de 

gerenciamento de projetos mais utilizados e referenciados no mundo e nas organizações. Os 

autores explicam que tais guias são elaborados com o propósito de ajudar tanto os 

profissionais quanto as organizações a aperfeiçoarem o gerenciamento de seus projetos. Na 

figura 2 pode-se ver os conjuntos de métodos mais difundidos e as associações ligadas a eles. 

Figura 2: Principais associações de GP e seus conjuntos de métodos 

Instituto Conjunto de métodos 

Pais de 

origem Foco da metodologia 

Project Management 

Institute (PMI) 

Project Management Boby of 

Knowledge EUA Gestão geral de projetos 

International Project 

Management Association ICB-IPMA 

União 

Europeia Gestão geral de projetos 

Australian Institute of 

Project Management 

(AIPM) 

AIPM- Professional Competency 

Standards for Project 

Management Austrália Gestão geral de projetos 

Association for Project 

Management (APM) APM Body of Knowledge 

Reino 

Unido Gestão geral de projetos 

Office of Government 

Commerce (OGC) 

Project in Controlled 

Environments (PRINCE2) 

Reino 

Unido 

Gestão de projetos de 

sistemas de informação 

Japan Project Management 

Forum (JPMF) 

ENAA Model Form-International 

Contract for Process Plant 

Construction Japão 

Gestão de projeto de 

construção 

Fonte: Patah & Carvalho (2012). 

O PMI foi fundado, com a pretensão de promover o desenvolvimento da gerência de 

projetos, divulgar as tecnologias e os métodos de treinamento para o gerenciamento. Em 

1981, o PMI já tinha muitos associados e fez o Congresso-Simpósio Conjunto PMI, este 

evento teve também a função de dar início a um processo de intercâmbio com outras 
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associações. (Codas, 1987). O PMI (2013) divide o gerenciamento de projetos em 47 

processos e os agrupa em cinco grupos de processos, são eles: processos de iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e controle e por fim processos de encerramento. 

Já o PRINCE2 (Project in Controlled Environments), de origem Britânica, é um conjunto 

de métodos estruturado por etapas de um projeto e nas atividades a serem conduzidas pela 

equipe de gestão. Foi desenvolvido em principio para projetos de sistemas de informação, 

sendo que em 1996 foi lançada uma versão para atender todos os tipos de projeto. É separado 

em sete processos: definindo o projeto, dirigindo o projeto, iniciando o projeto, gerenciando 

etapas do projeto, controlando a etapa do projeto, gerenciando a entrega do produto, 

encerramento do projeto e planejamento. 

O IPMA (International Project Management Association) fundado em 1965, é um 

instituto europeu que tem associações em 45 países do mundo, sendo que seu código de 

melhores práticas é denominado ICB. Ele é dividido em 46 elementos de competência, que 

abrangem a competência técnica para gerenciamento de projetos (20 elementos), o 

comportamento profissional do pessoal de gerenciamento de projetos (15 elementos) e as 

relações com o contexto dos projetos, programas e portfólios (11 elementos). 

2.1.2.1 Inserção da Inovação e da Sustentabilidade nas metodologias de gestão de projetos 

Na figura 3 é possível ver como são abordados os temas da inovação e da sustentabilidade 

em cada um dos principais conjuntos de métodos. 

Figura 3: Conjuntos de métodos e abordagem sobre sustentabilidade e inovação 

Instituto Aborda o tema da Sustentabilidade Aborda o terá da Inovação 

Project Management 

Institute (PMI) Não aborda em sua estrutura Não aborda em sua estrutura 

International Project 

Management 

Association 

Sim, trata a importância de se pensar 

nos três pilares da sustentabilidade 

durante o planejamento, execução e 

durante o ciclo de vida do produto. 

As palavras inovação e 

inovadoras até aparecem, mas 

falam de forma superficial. Não 

tem em sua estrutura o estudo da 

inovação. 

Australian Institute 

of Project 

Management (AIPM) Não aborda em sua estrutura Não aborda em sua estrutura 

Association for 

Project Management 

(APM) 

Sim, a sustentabilidade é tratada após a 

sexta edição. Na seção 4.6 comenta 

sobre os três pilares da sustentabilidade 

e desenvolvimento sustentável.  Não aborda em sua estrutura 

Office of 

Government 

Commerce (OGC) Não aborda em sua estrutura Não aborda em sua estrutura 

Japan Project 

Management Forum 

(JPMF) Não aborda em sua estrutura Não aborda em sua estrutura 
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Fonte: elaborado pela autora 

Gerenciar projetos inovadores usando as práticas chamadas de ferramentas tradicionais é 

motivo de críticas por diversos autores, que nestes casos sugerem o uso de ferramentas como 

o Agile Project Management ou Scrum (Shenhar, & Dvir, 2007, Suikki, Tromstedt, & 

Haapasalo, 2006, Rozenes, Vitner, & Spragget, 2006). O gerenciamento ágil de projetos é a 

abordagem que tem por objetivo fazer com que o gerenciamento de projetos seja mais 

simples, flexível e iterativo, tendo assim melhores resultados de desempenho, menor esforço 

em gerenciar e maior nível de inovação e percepção de valor para o cliente (Amaral, 

Conforto, Benassi, & Araujo, 2011). 

As organizações que não trabalham com as metodologias acima, e precisam de um norte 

para trabalhar de forma sustentável, podem fazer uso da ISO14001. Trata-se de uma 

certificação exigida internacionalmente que foi publicada em 1996 e revisada em 2004. Para 

atender aos requisitos internacionais da gestão ambiental, esta norma fornece elementos 

eficazes. Esta norma ajuda as organizações a alcançarem suas metas ambientais e econômicas 

(Figueireido, 2012) 

A ISO 26000 foi publicada em 2010 e traz informações sobre os princípios da 

responsabilidade social. O desenvolvimento sustentável aborda temas comuns da dimensão 

econômica, social e ambiental. Esta norma deve ser usada de forma a atender aos anseios da 

sociedade por parte das organizações (ISO 26000, 2010). Ela adota o conceito de 

desenvolvimento sustentável do Relatório Brundtland (Figueireido, 2012). 

Existem outras ferramentas para auxiliar o gerenciamento de projetos, como por exemplo 

as 7 (sete) ferramentas da qualidade de Juran (2002), que consiste em um conjunto de técnicas 

básicas que foram agrupadas para análise e diagnóstico de aspectos relacionados à qualidade, 

como parte do conceito da Gestão da Qualidade Total. As ferramentas básicas são:  

 Diagrama de Causa e Efeito (ou Diagrama de Ishikawa ou “Espinha de Peixe”): O 

diagrama de causa e efeito tem como objetivo facilitar a identificação das causas de 

possíveis problemas ou fatores que levam a um determinado resultado. 

 Fluxograma: Fluxograma é a representação gráfica que mostra a sequência de etapas e as 

possibilidades ramificadas existentes em um processo, desde as suas entradas, até as suas 

saídas. 

 Folhas de Verificação: As folhas de verificação são tabelas previamente estruturadas, 

usadas como um roteiro de forma a facilitar e padronizar a coleta e análise de dados. 
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 Diagrama de Pareto: Diagrama de Pareto é um recurso gráfico utilizado como ferramenta 

da qualidade, que permite estabelecer a priorização na solução dos problemas, 

estabelecendo uma relação entre a ação e o seu respectivo benefício. 

 Histograma: Histograma ou diagrama de distribuição de frequências é uma representação 

gráfica da quantidade de vezes que um evento ocorreu em determinadas classes (objetos 

de estudo). 

 Gráfico de Controle: Gráfico de controle é a representação gráfica de um processo ou 

fenômeno ao longo do tempo, que estabelece os valores dos limites inferiores e 

superiores tolerados, de forma que se possa acompanhar a evolução e certificar-se que o 

objeto de estudo está dentro dos limites aceitáveis, ou seja, sob controle. 

 Diagrama de Dispersão: Diagrama de Dispersão é uma representação gráfica da relação 

entre duas ou mais variáveis (relação de função). 

2.1.3 Maturidade em gestão Projetos 

Segundo Silveira, Sbragia & Krugliankas (2013) é reconhecida a importância da 

maturidade em gestão de projetos e a correlação positiva com o desempenho em projetos. A 

maturidade em gestão de projetos melhora a probabilidade de sucesso de projetos (Kerzner, 

2013). 

O conceito de maturidade começa a estabelecer-se com Paulk Weber, Curtis, Chissis 

(1995) e sua comparação entre organizações “maduras” e “imaturas”, conforme a figura 4. 

Figura 4: Organizações imaturas e maduras 

ORGANIZAÇÕES IMATURAS ORGANIZAÇÕES MADURAS 

Ad hoc, processo improvisado por 

profissionais e gerentes. 

Coerente com as linhas de ação, o trabalho é 

efetivamente concluído. 

Não é rigorosamente seguido e o 

cumprimento não é controlado. 

Definido, documentado e melhorando 

continuamente. 

Altamente dependente dos profissionais 

atuais. 

Com o apoio visível da alta administração e 

de outras gerências. 

Baixa visão do progresso e da qualidade. 
Bem controlada, fidelidade ao processo é 

objeto de auditoria e de controle. 

A funcionalidade e a qualidade do produto 

podem ficar comprometidas para que prazos 

sejam cumpridos. 

São utilizadas medições do produto e do 

processo. 

Arriscado do ponto de vista do uso de nova 

tecnologia. 
Uso disciplinado da Tecnologia 

Custos de manutenção excessivos.   

Qualidade difícil de prever.   
Fonte: Adaptado por Carvalho e Rabechini (2011) de Paulk, Weber, Curtis, Chissis (1995) 
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Verzuh (2003) diz que maturidade é a utilização de melhores práticas voltada a resultados. 

As organizações que atingem resultados superiores em projetos compartilham dos seguintes 

atributos comuns: conjunto claro e bem definido de processos de gerenciamento de projetos, 

um quadro organizacional responsável pelas práticas do gerente de projetos e uso efetivo da 

tecnologia de informação aplicada aos processos. 

Patah (2010 p45) diz que “o uso da palavra maturidade implica que as capacidades devem 

crescer durante o tempo com o objetivo de produzir sucesso em gerenciamento de projetos 

repetidamente. ” 

O conceito de maturidade em gestão de projetos começou a se delinear ao longo do tempo 

através de contribuições de vários autores, como é possível ver na figura 5: 

Figura 5: Definições de maturidade 

Definição Autor 

“O conceito de maturidade em projetos está estreitamente ligado às 

possibilidades de sucesso / fracasso em projetos e gerenciamento de 

projetos”. 

Rabechini, 2005 

“... as organizações maduras possuem uma habilidade gerencial para o 

desenvolvimento do processo de administração do projeto”. 
Rabechini, 2005 

“... implica que as capacidades devem crescer durante o tempo com o 

objetivo de produzir sucesso em gerenciamento de projetos 

repetidamente” 

Patah, 2010 

“A capacidade de uma organização de coordenar esforços – entregar 

projetos ao mesmo tempo em que direciona sua estratégia – define sua 

maturidade em gerenciamento de projetos organizacionais”  

PMI, 2010 

A maturidade em gestão de projetos deriva do caráter gradativo do 

processo de desenvolvimento de competências. 

Carvalho e 

Rabechini, 2011 

O estabelecimento de níveis de maturidade permite às organizações que 

priorizem e estruturem esforços organizadamente no sentido da evolução 

consistente. 

Silveira, Sbragia 

e Krugliankas, 

2013 

Fonte: elaborado pela autora 

Segundo Silveira, Sbragia e Krugliankas (2013 p578), fatores condicionantes do nível de 

maturidade em gestão de projetos são os de “influência sobre a maturidade em gerenciamento 

de projetos, condição entendida como intermediária e necessária para o alcance do sucesso 

dos projetos como parte de uma visão prospectiva”. 

Alguns trabalhos como os de Baker, Murphy e Fisher (1983); Pinto e Slevin (1988); 

Shenrar e Wideman (1996); Cooke-Davies e Arzymanow (2003) e Kerzner (2005) 

propuseram em seus estudos, a fatorização (ou clusterização) de alguns aspectos que julgaram 

ser fundamentais ao sucesso dos projetos. Silveira, Sbragia e Krugliankas (2013) ressaltam, 

que estes estudos nem sempre convergem em opinião aos fatores determinantes ao sucesso em 

projetos e, inclusive, muitas vezes o que alguns autores pautam como fatores fundamentais, 
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outros sequer os citam. Na figura 6 é possível ver os fatores condicionantes do nível de 

maturidade em gestão de projetos versus fatores críticos de sucesso em projeto. 

Figura 6: Fatores condicionantes do nível de maturidade em gestão de projetos versus 

fatores críticos de sucesso em projeto 

Fatores Críticos de Sucesso em Projetos 

(Pinto e Slevin, 1983 e 1998 apud Rabechini 

e Pessôa, 2005) 

Fatores Condicionantes para a Maturidade em 

Gerenciamento de Projetos (Silveira, Sbragia e 

Krugliankas, 2013) 

Missão Pessoas 

Suporte Gerencial Processos 

Plano Tecnologia 

Cliente Consultor Clientes 

Questões Pessoais Negócios 

Questões Técnicas Organização 

Aceite do Cliente   

Comunicação   

Monitoramento   

Conciliação   

Fonte: elaborado pela autora 

Em 1986 a SEI (Software Engineering Institute) iniciou um modelo para ajudar as 

empresas a aumentarem a sua eficiência no desenvolvimento de softwares (Silveira, Sbragia 

& Krugliankas, 2013). Em 1987, Humphrey estabeleceu alicerces para o processo de 

maturidade em GP, propondo um modelo de maturidade no processo de desenvolvimento de 

softwares (Carvalho, Laurindo e Pessôa, 2003, apud Carvalho et al, 2005). 

O modelo proposto por Humphrey, para medir a maturidade no desenvolvimento de 

software, era composto por cinco estágios de maturidade: 

 Initial: sem controle estatístico; 

 Repeatable: processo estável, com nível replicável de controle estatístico; 

 Defined: processos definidos com implementação consistente; 

 Managed: medição dos processos definidos, com melhorias significativas; 

 Optimized: sistema de medição definido e alicerçado para melhoria contínua. 

Entretanto, o modelo não era direcionado à maturidade em gestão de projetos, mas 

restritamente ao desenvolvimento de softwares. Humphrey sugeria às organizações em nível 

“initial” de maturidade que, para atingir o próximo nível, que adotassem práticas de gestão de 

projetos, cujo “papel fundamental é garantir o efetivo controle dos compromissos” 

(Humphrey, 1987). 
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Silva e Luciano (2010) realizaram um estudo a partir da estrutura dos modelos de 

maturidade em gestão de projetos OPM3, PMMM e MMGP, e como resultados deste estudo 

levantaram os “13 fatores críticos para obtenção da maturidade em gestão de projetos”: 

 Envolver os stakeholders organizacionais, visando ao atendimento de suas necessidades; 

 Fazer benchmarking com empresas mais desenvolvidas em gestão de projetos; 

 Gerir efetivamente os recursos disponíveis; 

 Atender aos objetivos definidos para o projeto; 

 Possuir sistemas informatizados para gestão de projetos; 

 Criar um PMO corporativo efetivo, isento e com poder; 

 Incentivar o conhecimento crescente em gestão de projetos (metodologia, treinamento, 

certificações); 

 Criar metodologias de gestão de projetos, programas e portfólio; 

 Dar autonomia ao gerente de projetos; 

 Usar efetivamente as metodologias definidas; 

 Buscar o envolvimento da alta gestão e o interesse pelos projetos; 

 Obter patrocínio efetivo aos projetos e; 

 Possuir comunicação e relacionamento interpessoal efetivo. 

Carvalho e Rabechini (2011) apontam os modelos de maturidade em gestão de projetos, 

mais conhecidos, são eles: Capability Maturity Model (CMM) (Humphrey, 1989; Paulk, 

1995), Project Management Maturity Model (PMMM) (Kerzner, 2001), e o Organizational 

Project Managent Maturity Model (OPM3) (PMI, 2013). 

2.1.3.1 Modelo Original CMM da SEI 

Criado a partir do modelo de Humphrey (1987) de maturidade para desenvolvimento de 

softwares, o CMM foi composto igualmente com cinco níveis de maturidade: Inicial, 

Repetível, Definido, Gerenciado e Otimizado e fornece uma estrutura baseada nos níveis de 

maturidade determinada por processos implantados, enfatizando a tomada de decisão 

fundamentada na tecnologia adequada para cada um destes níveis (Paulk et al., 1995). 

Figura 7: Os cinco níveis de maturidade do modelo CMM 
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Fonte: Adaptado de Kerzner (2006) 

2.1.3.2 Modelo PMMM de Kerzner 

O PMMM dá a opção de cinco níveis para a organização alcançar a excelência em gestão 

de projetos. Cada nível representa um grau de diferente maturidade (Kerzner, 2006), 

conforme figura 8. 

Figura 8: 5 Níveis para alcançar excelência em GP 

Nível Nome Descrição 

Nível 1 

Linguagem 

Comum 

Em geral a organização sente a necessidade de ter um bom entendimento e 

conhecimento básico sobre gestão de projetos. 

Nível 2 

Processos 

Comuns 

Refere-se ao reconhecimento pela organização da necessidade de 

estabelecimento de processos comuns para projetos. 

Nível 3 

Metodologia 

Única 

Quando a organização reconhece a possibilidade de combinar várias 

metodologias dentro de uma única. 

Nível 4 Benchmarking 

É formado por um processo contínuo de comparação das práticas de gestão 

de projetos desenvolvidas por uma organização com outras. 

Nível 5 

Melhoria 

Contínua 

É aproveitada a informação aprendida, advinda do nível anterior 

(benchmarking), visando ao melhoramento contínuo. 

Fonte: Adaptado de Kerzne (2006) 

2.1.3.3 OPM3 

Segundo o PMI (2013), o modelo OPM3 fornece um framework para que as organizações 

possam compreender melhor a gestão dos projetos. Para isto as empresas mensuram sua 

maturidade em GP, mediante um conjunto que abarca as melhores práticas, permitindo se auto 

avaliar e reajustar, visando seus objetivos estratégicos. Ainda segundo o PMI há alguns 

obstáculos que devem ser vencidos para conseguir alcançar a melhoria dos processos: 

padronização, medição, controle e melhoria contínua. 

O guia de referência do OPM3, gerenciamento organizacional de projetos é a aplicação de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas em atividades organizacionais e de 

projeto. Pretende atingir os objetivos da organização através de projetos, sendo a maturidade 

1

• INICIAL

• Processos ocorrem ao acaso. Sucesso não predizível.

2

• GERENCIADO

• Processos visíveis e repetitivos dentro de um projeto.

3

• DEFINIÇÃO

• Processos  definidos em uma perspectiva organizacional.

4

• GERENCIAMENTO QUANTIFICÁVEL

• Produtos e processos avaliados quantitativamente

5

• OTIMIZAÇÃO

• Melhoria contínua através de medições e análises.
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representada pelo nível de qualidade desta gerência nos domínios de Projeto, Programa e 

Portfólio (PMI, 2013). 

Patah (2010 p46) levantou os pontos estratégicos do modelo OPM3: 

 O gerenciamento de projetos em uma organização não é simplesmente um conjunto de 

métodos em gerenciamento de projetos como, por exemplo, o PMboK; 

 O domínio estratégico incorpora mais que sistemas de entrega de múltiplos projetos de 

gerenciamento de projetos; 

 O modelo deve reunir ambas as atividades e a infraestrutura que habilita o ambiente de 

projetos; 

 O modelo deve fortalecer a relação entre a estratégia organizacional e a execução, fazendo 

com que os resultados dos projetos igualem o sucesso organizacional; 

 O modelo deve incorporar capacidades que diferenciam organizações que podem traduzir 

a estratégia organizacional repetidamente e fornecê-la em resultados de sucesso de 

projetos; 

 Rotinas organizacionais podem fazer com que os processos possam ser direcionados por 

prioridades estratégicas, incluindo a priorização de projetos, o gerenciamento do portfólio 

de projetos e o gerenciamento do ambiente organizacional. 

O mesmo autor elaborou um comparativo entre os modelos PMMM e OPM3, conforme 

figura 9: 

Figura 9: Os modelos de maturidade em GP de projetos, suas principais características, 

vantagens e limitações 

Modelo de 

Maturidade Características Vantagens  Limitações  

PMMM 

Modelo de maturidade 

desenvolvido por Kerzner, 

estruturado em 5 níveis, 

apresentando um 

questionário com um total 

de 183 perguntas. 

Com resultado final 

apresentado em um dos 5 

níveis, a organização 

avaliada tem uma visão 

clara da situação atual de 

gerenciamento de projetos 

Mede apenas o nível de 

maturidade em 

gerenciamento de projetos 

e não fornece um plano de 

melhoria para a 

organização. 

OPM3 

Modelo de maturidade 

oficial do OMI, apresenta 

o resultado em valores 

percentuais de 0% a 

100%, medido através de 

um questionário com 125 

perguntas 

Além da medição do nível 

de maturidade em 

gerenciamento em projetos, 

apresenta os resultados de 

maturidade em programa e 

portfólio. 

As respostas às perguntas 

são feitas através de 

apenas 2 opções (sim e 

não) para cada um dos 

níveis de maturidade 

(padronização, medida, 

controle e melhoria). 

Fonte: Patah (2010 p49) 
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2.2 INOVAÇÃO 

A inovação é movida pela habilidade de estabelecer relações, detectar oportunidades e 

tirar proveito das mesmas (Tidd, Pavitt, & Bessant, 2008). Habilidades estas que são fontes de 

ideias externas ou internas nas organizações, conforme exemplos abaixo (Barbieri, Álvares, & 

Cajazeira, 2009): 

 Fontes internas de ideias para inovação: pessoal de P&D, engenharia de produto, 

engenharia de processo, equipes de planejamento, auditores internos e empregados de 

qualquer área. 

 Fontes externas de ideias para inovação: clientes, fornecedores e subcontratados, 

documentos de patentes, revistas científicas, feiras de negócios, consultores e auditores, 

agentes de patentes, inventores isolados, instituições de pesquisas mercadológicas, 

empresas concorrentes atuais e entrantes, e empresas de engenharia consultiva. 

A velocidade com que novos produtos, serviços e processos surgem é cada vez mais 

rápida. Por esta razão as organizações necessitam de modelos e ferramentas gerenciais para se 

adaptarem (Cunha & Santos, 2008). Os “atores” organizacionais, fontes de ideias ou não, 

podem interferir ou influenciar em projetos das organizações. 

Na literatura pode-se encontrar fatores que condicionam a inovação, alguns são externos e 

outros internos. Fatores externos podem ser a estrutura de mercado (tamanho da empresa, 

grau de concentração e barreiras de entrada e saída) ou ainda, o ambiente nacional e as 

normas sociais e culturais de uma sociedade. Fator interno pode ser um modelo de gestão 

(motivação, liderança, gestão de projetos de inovação, clima inovador, etc) (Barbieri, 2003). 

2.2.1 Definições de Inovação 

O tema inovação foi discutido e definido por Schumpeter, no início do século XX, em sua 

teoria do desenvolvimento econômico. Ele caracterizou a inovação pela abertura de um novo 

mercado ou a exploração bem-sucedida de boas ideias (Schumpeter,1997). Neste caso, deve 

haver a introdução de novos produtos, tornando o ambiente competitivo. A teoria 

“Schumpeteriana” é usada para definir inovação como algo que destrói o modo de como se 

fazia determinada atividade anteriormente (Santos, Fazion, & Menroe, 2011). 

A inovação é a atividade essencial ligada à sobrevivência e ao crescimento, e o processo 

de inovação envolve as seguintes etapas (Tidd et al., 2008): prospectar o ambiente para 
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identificar e processar sinais relevantes sobre ameaças e oportunidades relacionadas às 

mudanças; decidir a quais destes sinais deve-se responder, com base no alinhamento 

estratégico; obter os recursos que possibilitem a resposta; implementar o projeto para 

responder efetivamente, desenvolvendo a tecnologia. 

Inovação também é a habilidade para modificar as “regras do jogo”, o que abre a 

oportunidade, para as organizações, de mostrar seu diferencial competitivo. Ela tanto abrange 

novos mercados quanto ou pode manter mercados já conquistados (Edison, Bin Ali, & Torkar, 

2013). 

Outra definição para inovação é: a implementação de um novo produto, ou melhoria 

significativa em um produto existente. Podendo também ser um processo ou um novo método 

organizacional nas práticas do negócio (OECD, 1997). 

Schumpeter (1997) separou a inovação em três fases: invenção, resultado de uma ideia 

com potencial econômico; inovação, a ideia explorada de forma comercial; difusão, quando se 

expande uma inovação comercialmente, por meio de novos produtos e processos. O autor 

argumenta que a difusão está no centro dos movimentos cíclicos da economia mundial. 

Tigre (2009) explica que para a inovação ser representativa economicamente, a velocidade 

e abrangência da difusão desta inovação são muito importantes. Desta forma, mesmo que a 

inovação dê oportunidade para as empresas se desenvolverem, ou criarem um monopólio 

temporário, é a difusão que trará o impacto macroeconômico. 

A inovação, em um contexto mais amplo, é classificada em alguns tipos. Jonash (2001) 

classificou as principais: 

 Inovação em produto ou serviços: Relacionada ao desenvolvimento, produção e 

comercialização de produtos ou serviços que nunca tenham existido antes, geralmente 

introduzidos ao mercado para satisfazer necessidades de clientes, empregando-se ou não 

novas tecnologias neste processo. 

 Inovação em processos e tecnologia: Relacionada ao desenvolvimento de novos meios de 

fabricação, manufatura /distribuição de produtos ou prestação de serviços. Deve apresentar 

vantagens em termos de custos ou maior agilidade em sua elaboração. 

 Inovação em negócios: Relacionada ao desenvolvimento de novos métodos de inserção e 

exploração do mercado, resultando em novos negócios que conduzem uma vantagem 

competitiva, imbatível pelos competidores, em um primeiro momento. 

Takahashi e Takahashi (2007) afirmam a importância em diferenciar inovação de produtos 

e a inovação tecnológica. A implantação de uma tecnologia para atender às necessidades do 

mercado, é inovação de produtos. Neste caso, o plano de negócios da empresa faz parte de um 
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processo de inovação de produtos, e a tecnologia é aplicada para o desenvolvimento de vários 

produtos. A inovação tecnológica é um conjunto de conhecimentos científicos, técnicos, 

empíricos e intuitivos que são usados no desenvolvimento, na produção, comercialização e 

utilização de bens ou serviços. 

A inovação pode aparecer de formas diferentes, isto dependerá do nível de mudanças 

geradas na organização. A inovação é incremental, ou radical, quando ela muda totalmente o 

negócio e torna serviços ou produtos obsoletos (Van de Ven, 1999). Complementando este 

pensamento, para Gallouj (2002), a inovação é, em sua base, um processo de variação de 

elementos estruturais, no que tange a economia, pois representa produtos ou serviços. 

Segundo este autor, há seis formas diferentes de ocorrer a inovação: 

 Inovação Radical: Trata-se da criação de um novo conjunto de “vetores de 

características”, configurando assim, um novo produto. Este tipo de inovação engloba 

criações de novas características técnicas materiais e imateriais, cujo resultado não altera, 

de maneira significativa, as características finais do produto. 

 Inovação de Melhoria: São alterações, que não modificam a estrutura dos demais vetores, 

em determinados componentes de características do produto, resultando na melhoria da 

qualidade. A busca aqui é a melhoria do desempenho do produto. 

 Inovação Incremental: Pode ser por meio da adição ou substituição dos componentes dos 

vetores, resultando assim, em novas características e melhoria nas características finais do 

produto. 

 Inovação por Recombinação: Neste caso, os componentes dos vetores de características 

dos produtos ou serviços são combinados ou dissociados para novo produto. 

 Inovação por Formalização: Este tipo de inovação ocorre em associação ao modelo ad hoc 

e por recombinação, é a sistematização formal das características de um produto, desta 

forma o torna mais visível e padronizado. 

 Inovação Ad hoc: O ponto de partida desta inovação é a busca de uma solução para o 

problema colocado pelo cliente, e por este motivo é criada em parceria com o produtor ou 

prestador de serviços. Segundo o autor, devido à natureza interativa desse tipo de 

inovação, sua produtividade é limitada. 

Gallouj (2002) aponta que a inovação em serviços, inicialmente foi influenciada por 

pesquisas de inovação industrial. Por este motivo a inovação de serviços equivale à inovação 

tecnológica. No que tange à inovação em serviços, Sundbo e Gallouj (1988) descrevem quais 

são: 
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 Inovações de mercado: relacionadas com a descoberta de novos mercados, com a 

identificação de nichos em um mesmo mercado ou, ainda, com a mudança de 

comportamento da organização no mercado em que ela se insere. 

 Inovações organizacionais ou gerenciais: relacionadas com a introdução de novas 

ferramentas gerenciais ou novos modelos de gestão. 

 Inovações de produto: relacionadas com o fornecimento de novo serviço, como, por 

exemplo, novo seguro, nova linha de financiamento, oferta por um hospital do 

atendimento de nova especialidade médica. 

 Inovações de processo: relacionadas com a modificação de procedimentos prescritos para 

a elaboração/produção de um serviço (back office) ou nos procedimentos de atendimento 

do usuário/cliente e de entrega do serviço (front office). 

Floriani, Beuren & Machado (2013) explicam que, inovação tecnológica é a 

implementação de ações inovadoras. Trata-se de formas das empresas se distinguirem de seus 

concorrentes, obtendo assim, novas expectativas e necessidades nos consumidores. Este tipo 

de inovação obteve uma evidente importância no desenvolvimento econômico (Zawislak, 

2014). 

Segundo Tigre (2009), pode-se dizer que hoje há um consenso relacionando os impactos 

das inovações tecnológicas e organizacionais na estrutura das indústrias e nas organizações 

das instituições. 

Figura 10: Definições de inovação. 

Autor Definição 

Schumpeter 

(1997) 

A inovação é a abertura de um novo mercado ou a exploração bem-sucedida de 

boas ideias.  

Tidd, Pavitt, 

& Bessant 

(2008) 

A inovação é a atividade essencial ligada à sobrevivência e ao crescimento. 

Pode envolver os seguintes processos: Prospectar o ambiente para identificar e 

processar sinais relevantes sobre ameaças e oportunidades relacionadas às 

mudanças; decidir a quais destes sinais deve-se responder, com base no 

alinhamento estratégico; obter os recursos que possibilitem a resposta; implementar 

o projeto para responder efetivamente, desenvolvendo a tecnologia. 

Edison, Bin 

Ali, & Torkar 

(2013). 

Inovação é a habilidade para modificar as “regras do jogo”, o que abre a 

oportunidade, para as organizações, de mostrar seu diferencial competitivo. Ela 

abrange novos mercados ou pode manter mercados já conquistados  

OECD (1997). Inovação é a implementação de um novo produto, ou melhoria significante em 

um produto existente. Podendo também ser um processo ou um novo método 

organizacional nas práticas do negócio  

Acs & 

Audretsch 

(1988) 

“Inovação é um processo que começa com uma invenção, prossegue com o 

desenvolvimento das invenções, e o resultado é a introdução de um novo produto, 

processo ou serviço para o mercado.” Adaptado de Edison, Bin Ali, & Torkar 

(2013 p.9). 

Damanpour “Inovação é definida como a adoção de uma ideia ou comportamento tanto de 
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Autor Definição 

(1992) um sistema, política, programa, dispositivo, processo, produto ou serviço que é 

novo para a organização adotante.” Adaptado de Edison, Bin Ali, & Torkar (2013 

p.9). 

Jong & Kemp 

(2003) 

“Comportamento inovador pode ser definido como todas as ações individuais 

dirigidas a gerações, introduzindo e aplicando a novidade benéfica em qualquer 

nível da organização.” Adaptado de Edison, Bin Ali, & Torkar (2013 p.9). 

Fruhling & 

Keng (2007) 

“A inovação é uma ideia, prática ou objeto que é percebido como novo a um 

indivíduo ou outra unidade de adoção.” Adaptado de Edison, Bin Ali, & Torkar 

(2013 p.9). 

Geiger & 

Casher (2002) 

“Inovação refere-se às criações de novos produtos dentro da empresa.” 

Hage (1999) “Inovação organizacional tem sido constantemente definido como a adoção de 

uma ideia ou comportamento novo para a organização. A inovação pode ser um 

novo produto, o novo serviço, uma nova tecnologia, ou uma nova prática 

administrativa.” Adaptado de Edison, Bin Ali, & Torkar (2013 p.9). 

Palmberg 

(2004) 

“Inovação é definido como um produto tecnologicamente novo ou 

significativamente melhorado em relação ao produto anterior da empresa, que foi 

comercializado no mercado.” Adaptado de Edison, Bin Ali, & Torkar (2013 p.9). 

Dibrell, Davis, 

& Craig 

(2008) 

“Inovações variam em complexidade e podem variar desde pequenas alterações 

em produtos já existentes, processos ou serviços de avanço até produtos e 

processos ou serviços que apresentam características inéditas ou performance 

excepcional.” Adaptado de Edison, Bin Ali, & Torkar (2013 p.9). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

No Brasil, o instituto que faz pesquisa sobre o avanço da inovação, denominada PINTEC, 

é o IBGE. A PINTEC (“PINTEC » Pesquisa e Inovação.”, 2014), contém a elaboração de 

indicadores das atividades de inovação das empresas brasileiras, comparáveis com as 

informações de outros países. Este instituto elaborou e apresentou seu manual de pesquisa da 

inovação, cujo conteúdo é relacionado ao investimento em P&D e usa estatísticas para obter 

seus pareceres. 

Ainda segundo o manual da PINTEC (2014), diversos países também fazem pesquisas 

relacionadas a inovação, principalmente na Europa. São trabalhos feitos desde o começo da 

década de 90 que, fazem uso das recomendações internacionais (considerando conceitos e 

metodologia de levantamento). 

Outro manual de diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre a inovação é o 

OSLO. Ele foi elaborado pela OCDE (Organização para cooperação e desenvolvimento 

econômico) e a Eurostat (Gabinete estatístico das comunidades europeias). Este manual 

“compreende manuais, diretrizes e guias sobre P&D (Manual Frascati), indicadores de 

globalização, patentes, sociedade da informação, recursos humanos em C&T (Manual 

Canberra) e estatísticas de biotecnologia.” (OECD, 1997 p3). A quantidade de regiões que 
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vem adotando o OSLO está aumentando, como por exemplo, países da América Latina, Leste 

da Europa, Ásia e África. 

Na figura 11 é possível ver os principais manuais de inovação, suas características. 

Figura 11: Resumo dos principais manuais de inovação  

Nome Características 

Manual Frascati Edição 

2013 

Este manual define o que é Pesquisa Científica e padroniza 

práticas para a coleta e análise de dados estatísticos em projetos de 

P&D. É usado também como referência na criação de leis e 

incentivos governamentais em alguns países, inclusive no Brasil. 

Manual de balanços e 

pagamentos tecnológicos 

Edição 1990 

É um método para padronizar a coleta e interpretação de dados 

sobre o balanço de pagamentos tecnológicos de um país. 

Manual de Patentes Edição 

2009 

É um método para medir dados relacionados a patentes em ciência 

e tecnologia e a construção de indicadores referentes às atividades 

tecnológicas. 

Manual da PINTEC 

(IBGE) 

Elaboração de indicadores das atividades de inovação das 

empresas brasileiras, comparáveis com as informações de outros 

países. 

Manual de Oslo Edição 

2005 

Diretrizes para coleta e interpretação de dados relacionados à 

inovação tecnológica. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

2.2.2 Organizações inovadoras 

Organizações podem ser definidas como um sistema de pessoas associadas para realizar 

coisas em comum, para isto deve haver estruturas com atividades a serem realizadas por meio 

de processos (Pereira, 2004). Organizações são como sistemas abertos sujeitos a influências 

do ambiente e, necessitam ser mais flexíveis para responder às constantes mudanças 

ambientais (Morgan, 2011). 

Cada organização possui uma cultura interna e ela pode ser mutável no que tange à rotina, 

normas sociais, costumes, estruturas e parâmetro. Morgan (2011 p.132) diz que “ao se falar 

sobre cultura, na verdade, está sendo feita uma referência ao processo de construção da 

realidade que permite às pessoas ver e compreender eventos, ações, objetos, expressões e 

situações particulares de maneiras distintas”. 

Knox (2002) aponta quatro aspectos que mantém a organização inovadora: a cultura e o 

clima organizacional; capacidades e habilidades de gerenciamento; controle e estrutura 

organizacional; e novos produtos e desenvolvimento de processos. A inovação contínua é 

relacionada à capacidade dos recursos humanos trabalharem na organização, ou seja depende 
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de uma cultura que encoraje (não de forma impositiva) o empreendedorismo individual e em 

grupos (Matos, 2009 e Knox, 2002). 

Para Tigre (2009) ha três grandes inovações que merecem estudos mais profundos: 

eletricidade, o motor a combustão e as inovações organizacionais. Ele afirma que a primeira 

grande inovação organizacional foi a produção em massa, associada a Henry Ford e a 

indústria automobilística. 

Segundo Barbieri (2007), organização inovadora é aquela que, de forma sistemática, 

produz qualquer tipo de novidades, e obtém resultados esperados. A inovação deve ser um 

elemento efetivo dessa organização, que deve desenvolver continuamente recursos tangíveis e 

intangíveis para inovar permanentemente.  

A organização inovadora é percebida quando suas competências estratégicas e 

organizacionais incluem a visão de longo prazo. Ela é capaz de identificar e antecipar 

tendências, além de ter competência para desenvolver e manter talentos humanos e se dispõe a 

trabalhar em parceria com pesquisadores, consultores e outras empresas (OECD, 1997) e 

(Simpson, Siguaw, & Enz, 2006). 

Ter pessoas criativas é essencial para uma organização inovadora. Isto porque a geração 

de riqueza nas organizações está fortemente relacionada aos ativos intangíveis ou ativos 

intelectuais (Kerzner, 2013 e Tang 1998). 

Para Tidd, Pavitt, Bessant, (2008) inovações são mudanças. Os autores as classificam em 

quatro diferentes categorias abrangentes, as quais eles chamam de “os 4Ps da inovação”: 

Inovação de produto, mudanças nos produtos e serviços que uma empresa oferece; Inovação 

de processo, mudança na forma em que os produtos e serviços são criados e entregues; 

Inovação de posição, mudanças no contexto em que produtos e serviços são introduzidos e 

Inovação de paradigma, mudança nos modelos mentais subjacentes que orientam o que a 

empresa faz. 

Há diversos graus de inovação, podendo ser desde melhorias incrementais a grandes 

mudanças radicais (Tidd et al., 2008). Para melhor entender as diferenças entre os graus de 

inovação, o autor elaborou a figura aqui chamada de 12. Neste exemplo são apontadas 

melhorias incrementais, tais quais novas versões de motores para automóveis e aviões e 

inovações radicais como energia a vapor e tecnologia de informação. 

Figura 12: Graus de inovação  
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Fonte: (Tidd et al., 2008). 

O uso de novas tecnologias é considerado como forma de alcançar o desenvolvimento 

econômico de forma dinâmica. Quando as organizações perceberam este fato, incorporaram a 

inovação absorvendo também novos conceitos, processos, modelos de gestão, pessoas e suas 

ideias (Santos et al., 2011). 

A organização inovadora deve implantar novas técnicas de gestão ou mudanças, de forma 

significativa, para melhorar o uso do conhecimento e a eficiência no desempenho dos 

trabalhos (“PINTEC » Pesquisa e Inovação.”, 2014). 

Schumpeter (1997) disse que há relação com a quantidade de inovações e o tamanho das 

organizações, quanto maior a empresa, maior a intensidade de investimentos. Segundo o 

autor, isto pode estar associado ao fato de que organizações maiores têm maiores recursos 

para investirem em P&D. 

Para que haja projetos inovadores, é primordial que as organizações trabalhem de forma 

efetiva na geração de ideias. Para isto deve-se planejar de forma estratégica os novos 

produtos, serviços e processos da organização, e assim, definir em quais áreas a empresa deve 

atuar. Deve -se explorar mudanças e vislumbrar oportunidade com potencial inovador 

(Drucker, 1997 e Cooper, 1994). O desenvolvimento de novos produtos é dividido em 3 fases 

que podem funcionar de forma interfuncionais e paralelas: entradas de novas ideias, 

desenvolvimento das ideais aprovadas conforme a estratégia da organização e a 

comercialização das mesmas (Cooper, 1994). 

Novas versões de 

motores

automotivos, 

aviões, aparelhos

de TV

Novas gerações, 

como MP3 e 

download versus 

CD e fita-cassete

Energia a vapor, 

“revolução”da

Tecnologia de 

Informação e 

Comunicações

(TIC) e 

biotecnologia

Melhorias em

componentes

Novos

componentes para

sistemas existentes

Materias

avançados para

melhoria de 

desempenho de 

componentes

Nível de 

Sistema

Nível de 

Componente

Incremental

(“fazendo melhor

aquilo que já

fazemos”)

Radical

(“novo para o 

mundo”)

(“novo para a 

empresa”)
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No modelo de Bravo-Ibarra e Herrera (2009) é possível ver que os atores, a liderança, as 

estruturas e a cultura organizacional colaboram para a construção da capacidade de inovação 

das organizações. 

Estes autores elaboraram um modelo conceitual sobre o tema, conforme figura 13 

Figura 13: Capacidade de inovação  

 

Fonte: Elaborado pela autora. Bravo-Ibarra e Herrera (2009) 

Os autores explicam que a capacidade de inovação é o resultado dos seguintes processos: 

absorção do conhecimento, crescimento do conhecimento, integração do conhecimento e 

reconfiguração do conhecimento. Abaixo um breve resumo sobre cada item, conforme os 

próprios autores. 

Capacidade de inovação e recursos organizacionais 

 Atores ou capital humano: Conhecimento e aptidões de cada pessoa, os quais ajuda à 

organização a mudar e crescer economicamente. É possível desenvolver estes 

conhecimentos e estas aptidões investindo em formação profissional e/ou programas de 

formação voltados a atualização e renovação das capacidades. Pesquisas relacionadas ao 

capital humano juntamente com capacidade de inovação mostram que o desenvolvimento 

do capital humano possibilita a assimilação do conhecimento e ao desenvolvimento de 

novas capacidades necessárias para a inovação. 

 Liderança: segundo o autor, pesquisas recentes apontam a liderança como fator 

determinante da capacidade de inovação. A liderança tem por definição alguns elementos 

básicos em comum, entre eles: grupo, influência e meta. A liderança que relacionada ao 

processo de inovação é conhecida como transformacional e transicional. Líderes 

transformacionais são aqueles com a capacidade de convencer sua equipe a abandonarem 
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interesses próprios em benefício do grupo. Os líderes transicionais dizem que deve haver 

uma transição entre o líder e os membros do grupo, onde estes devem aceitar a influência 

do líder sempre que este propor recursos valioso. A capacidade de inovação e a liderança 

estão diretamente associadas às habilidades e capacidades de mudança e à motivação para 

a transferência do conhecimento. Segundo o autor, são estes os elementos principais que 

influenciam, de forma positiva, na capacidade de inovação das organizações. 

 Cultura: Bravo-Ibarra e Herrera (2009) definiram cultura, em seus estudos sobre 

capacidade de inovação, como um conjunto de valores, normas e comportamentos de uma 

organização. Para a elaboração do framework, serão considerados os itens de capacidade 

de inovação dos autores Bravo-Ibarra e Herrera (2009), conforme figura 13. 

Itens que compões a capacidade de inovação 

 Absorção do conhecimento: a habilidade e motivação da equipe para buscar conhecimento 

externo e emprega-lo na organização. 

 Criação do conhecimento: É necessário a colaboração e disseminação de experiências. 

Pode ser encontrado em dois níveis de colaboração na organização: entre indivíduos e 

entre a organização e suas redes. Entre indivíduos é a base da disseminação de 

conhecimento, entre organização é uma fonte potencial de conhecimento. 

 Integração do conhecimento: trata-se do conjunto de procedimentos inter organizacionais 

entre os setores funcionais voltados a intercâmbio de conhecimento e colaboração. Esta 

colaboração é baseada no trabalho de equipes entre os departamentos das organizações. 

 Reconfiguração do conhecimento: trata-se do processo de incentivar a geração de novas 

formas de configurar capacidades, atividades organizacionais e buscar novas maneiras de 

criar valor. 

2.2.3 Aspectos específicos da inovação e sua influência na gestão de projetos 

Burke e Litwin (1992) dizem que, no ambiente organizacional, qualquer inovação ou 

alteração pode desencadear processos de mudanças que impactam na organização como um 

todo. Estas inovações, quando resultam em transformações estruturais, influenciam em 

aspectos como cultura, missão e valores da organização. 

Van de Ven, Angle e Poodle (2000) levantaram os fatores condicionantes do meio 

inovador e sua influência nos indivíduos e para as organizações: 

Figura 14: Fatores condicionantes do meio interno inovador e sua influência 

Fator Descrição Tipo de influência Forma de Avaliação 

Eficiência percebida Grau com que as Positivamente relacionado Satisfação com progresso 
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Fator Descrição Tipo de influência Forma de Avaliação 

com a inovação pessoas percebem 

como a inovação 

atendeu às 

expectativas sobre o 

processo e sobre os 

resultados. 

com o sucesso da 

inovação por meio da 

percepção dos 

participantes em relação 

aos resultados atingidos. 

alcançado; eficiência na 

resolução de problemas; 

progresso identificado com 

expectativas; taxa de 

eficiência; inovação 

atendendo a objetivos da 

inovação. 

Incerteza sobre a 

inovação 

Dificuldade e 

variabilidade das 

ideias inovadoras 

percebidas pelas 

pessoas envolvidas 

com o processo. 

Quanto maior a incerteza, 

menor o índice de 

eficiência da inovação. 

Conhecimento dos passos da 

inovação; escala de 

previsibilidade dos 

resultados; frequência dos 

problemas; grau de repetição 

dos problemas. 

Escassez de Recursos Pressão por carga de 

trabalho e competição 

por recursos. 

Níveis moderados de 

escassez de recursos estão 

positivamente 

relacionados ao sucesso 

da inovação. 

Peso da carga de trabalho; 

falta de tempo; competição 

por recursos financeiros e 

materiais e por atenção da 

administração; competição 

interpessoal. 

Padronização de 

procedimentos 

Processos são 

padronizados quando 

há um grande número 

de regras a seguir e 

estas são 

especificadas 

detalhadamente. 

Quanto maior a 

padronização das regras e 

tarefas necessárias para o 

desenvolvimento da 

inovação, maior a 

eficiência percebida com 

a inovação. 

Números de regras a serem 

seguidas para conceber e 

implantar a inovação; grau de 

detalhamento das regras e 

procedimentos. 

Grau de influência nas 

decisões 

Grau de controle 

percebido pelos 

membros do grupo 

sobre o 

desenvolvimento do 

processo de inovação. 

Está relacionado com o 

sucesso da inovação, pois 

as pessoas irão 

implementar com maior 

interesse e afinco as ideias 

construídas com sua 

participação e aprovação.  

Influência na definição dos 

objetivos da inovação, do 

trabalho a ser feito, do 

financiamento e uso de 

recursos financeiros e do 

recrutamento de pessoal. 

Expectativas de 

prêmios e sanções 

Grau em que o grupo 

percebe, 

antecipadamente, que 

o bom desempenho 

será reconhecido. 

Positivamente relacionado 

com o sucesso da 

inovação e diretamente 

relacionado com a 

satisfação no trabalho e a 

motivação. 

Chance de reconhecimento 

do grupo e do indivíduo. 

Liderança do time de 

inovação 

Grau em que os 

líderes da inovação 

são percebidos pelos 

membros da equipe 

como promotores de 

um comportamento 

inovador. 

Quanto maior o grau de 

liderança, mais os 

participantes do processo 

irão perceber a eficiência 

da inovação. 

Encorajamento de iniciativas, 

delegação de 

responsabilidade, 

fornecimento de feedback, 

confiança nas pessoas, 

prioridade para o 

cumprimento de tarefas e 

manutenção de 

relacionamento. 

Liberdade para 

expressar dúvidas 

Grau em que os 

participantes da 

inovação percebem 

pressões para estar em 

conformidade com o 

grupo e as normas da 

organização, 

Quanto mais aberto o 

ambiente para pessoas 

expressarem opiniões, 

mais elas perceberão a 

eficiência da inovação. 

Críticas encorajadas; dúvidas 

manifestadas; liberdade para 

contrariar o que foi decidido. 

Aprendizagem 

encorajada 

Grau em que os 

colaboradores 

percebem que o 

aprendizado e os 

riscos tomados são 

valorizados e os erros 

minimizados. 

Indicadores de uma 

cultura organizacional que 

favorece a inovação. 

Falhas e erros não geram 

interrupções na carreira; 

valorização do risco tomado; 

aprendizagem como 

prioridade na organização 

Dependência de 

Recursos 

Extensão em que as 

partes percebem, em 

sua inter-relação, a 

Quanto maior a 

dependência de recursos e 

o intercâmbio dos 

Time de inovação precisa do 

outro grupo; o outro grupo 

precisa do time de inovação; 
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Fator Descrição Tipo de influência Forma de Avaliação 
necessidade de 

recursos financeiros, 

informações, 

materiais da outra 

parte, de forma a 

desenvolver o 

processo. 

mesmos, mais fácil será 

conduzir o processo de 

inovação com eficiência. 

quantidade de trabalho que o 

time fez para o outro grupo; 

quantidade de trabalho feita 

pelo grupo para o time. 

Formalização Verbalização dos 

termos relacionados 

entre grupos. 

Quanto mais verbalizado 

e documentado é o 

processo de inovação, 

maior é sua influência e 

resultados. 

Inter-relacionamentos entre 

grupos é verbalizado, inter-

relacionamento fielmente 

documentado. 

Eficiência Percebida Grau em que as partes 

envolvidas acreditam 

que cada uma realiza 

suas 

responsabilidades e 

compromissos, e o 

relacionamento é 

equilibrado e 

satisfatório, fazendo 

valer à pena. 

Quanto maior o equilíbrio 

e o respeito entre as 

partes, mais favorável 

será o clima para 

promoção da inovação. 

Compromissos mantidos pelo 

outro; time de inovação 

manteve seus compromissos 

e equilíbrio no 

relacionamento. 

Influência Grau em que as partes 

mudaram ou afetaram 

umas às outras. 

A parceria e o 

compartilhamento dos 

trabalhos e resultados 

favorecem a inovação. 

Time de inovação influencia 

a outra parte; o outro grupo 

influencia o time de 

inovação; o outro grupo 

influenciou ou mudou o 

grupo de inovação. 

Ambiente Econômico Estrutura de mercado 

e concorrência 

A estabilidade, pouca 

concorrência prejudicam a 

inovação. 

Número de concorrentes; 

previsibilidade da 

concorrência no ambiente e 

estabilidade do ambiente 

econômico. 

Ambiente Tecnológico Existência de outras 

unidades de pesquisas 

e desenvolvimento. 

A complexidade do 

ambiente tecnológico 

dificulta o processo de 

inovação. 

Número de esforços P&D; 

previsibilidade do 

desenvolvimento tecnológico 

e estabilidade do ambiente 

tecnológico. 

Ambiente Demográfico    Aspectos sociais, 

aspectos 

populacionais e níveis 

educacionais. 

A complexidade do 

ambiente demográfico e 

sua instabilidade podem 

prejudicar a inovação. 

Número de fatores 

demográficos; previsibilidade 

dos aspectos demográficos; 

estabilidade do ambiente 

demográfico. 

Ambiente Legal/ 

Regulador 

Políticas 

governamentais, 

regulamento, 

incentivos, leis. 

A complexidade do 

ambiente regulador e sua 

instabilidade pode 

prejudicar a inovação. 

Previsibilidade do ambiente 

legal/regulador; restrições da 

regulação; hostilidade dos 

reguladores. 

Grau de Novidade Refere-se à 

classificação do 

trabalho desenvolvido 

pela inovação. Pode 

representar uma 

imitação de processos 

de outras empresas, 

uma adaptação ou 

uma originalidade. 

O grau de novidade 

possível está relacionado 

aos tipos de produtos, 

serviços e processos da 

empresa. 

Cópia: a política, produto ou 

processo já existe. A 

organização cópia e aplica 

com poucas modificações. 

Adaptação: alguns protótipos 

de soluções existem, trata-se 

de um redesenho deste. 

Originalidade: solução ainda 

é desconhecida. 

Dimensão da Inovação Número de pessoas e 

quantidade de 

recursos empenhados 

em inovação. 

Caracterização do 

processo de inovação da 

empresa. Quanto maior o 

número de pessoas e 

recursos empenhados na 

inovação, maior a chance 

de sucesso. 

Determinar a dimensão 

envolvida com a inovação, 

através da observação e 

levantamento de dados a 

empresa. 

Estágio da inovação A inovação pode estar 

no estágio das ideias, 

Avaliação do estágio da 

inovação no qual a 

Ideia: problema identificado 

mas procura-se a solução 
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Fator Descrição Tipo de influência Forma de Avaliação 
no estágio de 

designação da 

solução, em fase de 

implementação ou já 

incorporada pela 

empresa. 

empresa se encontra. mais adequada. Design: 

solução desenvolvida e os 

detalhes de implementação 

definidos. Implementação: 

inovação começa a ser 

acionada. Incorporação: 

inovação aceita como 

procedimento padrão. 

Tempo dedicado à 

inovação 

Tempo que cada um 

dedicou à inovação e 

à previsão. 

Essa medida é importante 

para determinar o que 

ocupa o tempo de trabalho 

dos indivíduos e no que 

estes estão prestando 

atenção. 

Quantidade de horas 

dedicadas à inovação por 

semana, dias ou mês. 

Frequência de 

Comunicação 

Refere-se à frequência 

com que os membros 

do time de inovação 

comunicam-se dentro 

e fora do seu grupo. 

Essa construção está 

relacionada ao sucesso da 

inovação em muitos 

estudos, e provê uma 

indicação sobre o nível de 

interação daquele membro 

e sua rede de 

relacionamentos. 

Outros membros da equipe 

de inovação; pessoas em 

outros departamentos da 

empresa; administradores de 

maior hierarquia; consultores 

externos; consumidores 

potenciais ou existentes; 

vendedores potenciais ou 

existentes; reguladores do 

governo. 

Problemas 

Identificados 

Refere-se aos 

obstáculos ou 

barreiras 

experimentadas no 

desenvolvimento de 

uma inovação ao 

longo do tempo. 

Quanto maior o número 

de obstáculos, mais difícil 

torna-se a implementação 

bem-sucedida de uma 

inovação 

Problemas de recrutamento 

de pessoal; falta de objetivos 

e planos definidos; falta de 

métodos claros de 

implementação; falta de 

recursos e outros; 

coordenação de problemas; 

falta de apoio ou resistência. 

Conflitos Refere-se a dois tipos 

de discórdia ou 

disputa no time: 

frequência com que 

ocorre e proteção de 

unidade 

(segmentalíssimos). 

Os conflitos como 

obstáculos ao sucesso da 

inovação. Quanto mais 

auto protetores forem os 

procedimentos em relação 

às equipes fechadas, 

maiores as barreiras à 

inovação. 

Frequência com que ocorrem 

os conflitos. 

Processo de resolução 

de Conflitos 

Métodos pelos quais 

os desentendimentos e 

disputas são 

conduzidos. 

Quanto maior o controle 

dos conflitos, mais 

favorecida estará a 

inovação. 

Ignorar ou rejeitar os 

conflitos, lidar 

superficialmente com os 

conflitos, confrontar as 

questões abertamente; 

recorrer a hierarquia para 

solucionar os problemas; 

relacionar problemas com os 

objetivos da organização. 

Complementaridade É o grau de benefícios 

mútuos ou sinergia 

entre as partes que 

compõem o 

relacionamento. 

Quanto maior a sinergia, 

menor o índice de disputa, 

o que favorece o sucesso 

da inovação. 

Existência de objetivos 

complementares; uso 

alternativo dos 

relacionamentos de trabalho. 

Consenso/Conflito Trata-se do grau de 

concordância entre as 

partes de um 

relacionamento, e a 

confiança existente 

entre elas. 

Quanto maior for o índice 

de conflito, mais difícil se 

torna o sucesso da 

inovação. Pelo contrário, 

havendo concordância e 

confiança no sucesso 

torna-se mais provável o 

sucesso. 

Frequência de conflitos; 

competição entre as partes; 

confiança entre as partes. 

Frequência de 

Comunicação 

Frequência de contato 

entre as partes de um 

relacionamento, 

Quanto mais fluida a 

comunicação, diminui-se 

a probabilidade de 

Frequência de contatos entre 

membros do time com o 

grupo. 
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Fator Descrição Tipo de influência Forma de Avaliação 
durante o processo de 

inovação. 

conflitos. É positiva para 

o sucesso da inovação. 

Fonte: Adaptado Van de Ven et al. (2000) 

2.3 SUSTENTABILIDADE 

2.3.1 Definições de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável 

Sustentabilidade é tema de debate, iniciado na década de 80 com o Relatório de 

Brundtland, em resposta à preocupação e conscientização da necessidade dos países em 

encontrarem maneiras de desenvolverem-se economicamente sem, entretanto, degradar o 

meio ambiente e comprometer o futuro das novas gerações (Rocha et al., 2013 e Savitz & 

Weber, 2007). 

Steger, Salzmann e Ionescu-Somers (2008), concordam que as organizações que optam 

em atender as premissas da sustentabilidade, assumem obrigações sustentáveis perante a 

sociedade, de preservar as necessidades da geração atual para não comprometer as 

necessidades das próximas gerações. 

O termo sustentabilidade é dividido em três dimensões, sendo assim, a busca pela 

sustentabilidade é possível, mas para isto, é necessário atender à prosperidade econômica, a 

qualidade ambiental e a igualdade social (Elkington, 2001). Faria, Kniess, & Maccari (2012) 

acrescentam que os três pilares de Jonh Elkington conhecidos como “triple bottom line”, é um 

condicionante para todos os tipos de empreendimentos.  

Na figura 15 é possível perceber a diferença entre sustentabilidade, eco eficiência e 

socioeconômica. 

Figura 15: Triple Botton Line. 
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Fonte: John Elkington (2001) 

Na eco eficiência há a preocupação com os aspectos ambientais e econômicos, utilizando 

os recursos de forma mais eficiente e com menos emissões nocivas para o ambiente. Na 

socioeconômica, os focos são: o crescimento econômico e o progresso social (Elkington, 

2001). 

Elkington (2001) detalhou as três dimensões da sustentabilidade: 

 Dimensão social ou capital social: considera o capital humano, o desenvolvimento 

de habilidades e a educação, além de medidas para a sociedade como um todo e do 

potencial de geração de riquezas. Pode-se perceber a sustentabilidade, ao longo do 

tempo, por meio da relação de transparência e ações praticadas que permeiam toda 

a sociedade; 

 Dimensão econômica: considera o ambiente econômico da empresa ao longo do 

tempo. Além do capital econômico (capital físico e o financeiro) é analisado o 

capital natural, social, humano e intelectual; 

 Dimensão ambiental: nesta dimensão é preciso avaliar todo o ciclo de vida do 

produto, além de entender os dois tipos de capital natural citados pelo autor: o 

capital natural crítico e o capital natural renovável. O crítico é responsável pela 

perpetuidade do ecossistema, já o renovável refere-se a todos os recursos naturais 

que são substituíveis, renováveis e/ou recuperáveis. 

Elkington (2001) também elaborou o modelo 7D World Model, trata os seguintes 

aspectos: mercado, valores, transparência, tecnologia de ciclo de vida, parcerias, tempo e 

gestão corporativa. Segundo o autor, existe uma visão da evolução do velho para o novo 

paradigma, abordando esses sete enfoques, conforme figura 16. 

Figura 16: 7D World model 
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Item Enfoque Velho Paradigma Novo Paradigma 

1 Mercados Cumprimento Competitividade 

2 Valores Severo Leve 

3 Transparência Fechada Aberta 

4 Tecnologia ciclo de vida Produto Função 

5 Parcerias Subversão Simbiose 

6 Tempo Mais alargado Mais logo 

7 Gestão corporativa Exclusiva Inclusiva 

Fonte: Elkington (2001) 

2.3.1.1 Desenvolvimento Sustentável 

Desenvolvimento é um processo intencional de mudança que descontinua as condições de 

equilíbrio pré-determinadas pelo modelo anterior (Schumpeter, 1997). Desenvolvimento 

sustentável é definido como aquele que atende as necessidades do presente e não compromete 

a possibilidade de que as gerações futuras também possam atender suas necessidades (WCED, 

1987). Trata-se da combinação de progresso econômico e material com a necessidade de uma 

consciência ecológica. 

Nos anos 60 a ONG Clube de Roma se reuniu para debater questões ambientalistas e 

resultou no primeiro relatório Limits to Growth, o qual apontava cenários sobre o futuro do 

planeta para que o padrão de desenvolvimento não sustentável fosse mantido. Após este 

evento, alguns outros ocorreram com o tema desenvolvimento sustentável e resultaram em 

relatórios: Declaração de Estocolmo (1972), Relatório de Bruntland: Nosso Futuro Comum 

(1987), Declaração do Rio (1992) e Agenda 21 (1992). 

Atualmente, nas organizações, há a integração de processos nos âmbitos sociais, 

ambientais e de governança em seus negócios. As empresas estão executando mudanças de 

forma prática em todos os aspectos de suas operações, tais como, pesquisas, desenvolvimento 

e planos de produção (Callan & Thomas, 2009 e Donaire, 1999). 

2.3.1.2 Organizações inovadoras e sustentáveis  

As organizações inovadoras e sustentáveis devem sempre inovar considerando as três 

dimensões da sustentabilidade gerando, como resultado, retornos positivos para elas, para o 

meio ambiente e para a sociedade. Ao atender estas três dimensões (social, ambiental e 

econômica), a organização transforma o processo de inovação em algo mais “sofisticado e 

exigente”, exigindo da organização mais esforço para alcançar tecnicamente esse requisito 

(Van Mierlo et al., 2010, Elzen, Geels, Leeuwis, & Van Mierlo, 2011, Barbieri et al., 2010). 

Para as organizações, atingir a sustentabilidade é como um novo paradigma (Gladwin, 

Kennelly, & Krause, 1995 e Claro & Claro, 2008). 
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A cultura da sustentabilidade na inovação é uma grande estratégia organizacional, não só 

pela inovação em si produzida, mas também, porque as empresas passam a respeitar o 

ambiente. Por diversas vezes os investimentos retornam de maneira a reduzir os insumos 

usados no processo produtivo. Além disso, o processo gera receitas adicionais a partir dos 

produtos melhorados, permitindo a geração de novos negócios (Nidumolu, Prahalad, & 

Rangaswami, 2009). 

2.3.2 TI Verde 

TI verde é o nome dado para o trabalho relacionado a eco consciência, ela é voltada 

diretamente a negócios de tecnologia da informação e faz parte a alguns anos das principais 

preocupações dos CIOs (Molla, 2009). Segundo Elliot e Benney (2008), a TI verde deve ser 

entendida nos dois seguintes aspectos: 

 O acompanhamento de cada estágio do ciclo de vida, considerando os recursos 

tecnológicos, desde a fabricação, o uso até seu descarte. 

 A TI verde deve combater o impacto ambiental nocivo de duas formas: 

monitorando os efeitos da emissão de dióxido de carbono e do efeito estufa, e/ou 

diminuindo o consumo de água, de energia e evitando os desperdícios dentro da 

organização e nos processos da cadeia de valor. 

Lunardi, Simões, & Frio (2014) levantaram as principais práticas que as organizações 

adotam, relativas a TI Verde. 

 

 

 

Figura 17: Principais práticas de TI verde adotadas pelas organizações 

Item Práticas de TI Verde 

Práticas de conscientização Campanhas de conscientização 

Fornecedores Verdes 

Políticas de sustentabilidade 

Tele trabalho/ vídeo conferencia 

Prédios verdes 

Comitês de Sustentabilidade 

Análise de eficiência energética 

Datacenter Verde Consolidação de Servidores 

Consolidação de desktops 
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Item Práticas de TI Verde 

Modernização do datacenter 

Terceirização de serviços 

Descarte e Reciclagem Reciclagem de peças, cartuchos e equipamentos 

Descarte correto 

Recolhimento de materiais 

Doação ou entrega de equipamentos 

Estímulos para os recicladores 

Leis de regulamentação 

Trade in (incentivo à entrega do equipamento 

antigo na compra de um novo) 

Fontes alternativas de energia Uso de energia renovável 

Aproveitamento de calor para outros fins 

Aproveitamento da água 

Hardware Equipamentos mais eficientes 

Substituição de monitores CRT por LCD 

Eliminação de componentes nocivos nos produtos 

Produtos novos com componentes reciclados 

Aumento do ciclo de vida do produto 

Impressão Terceirização das impressões 

Monitorar impressões 

Digitalização de documentos 

Impressão frente e verso 

Consolidação de impressoras 

Uso de papel reciclado 

Uso de multifuncionais 

Software Sistemas de gerenciamento de energia 

Aplicativos eficientes 

Sistemas de controles (emissão de gases, 

qualidade da água) 

Sistemas para projetar produtos mais eficientes 

Fonte: Lunardi, Simões & Frio (2014) 

Segundo Lunardi, Alves, & Salles (2014p601,602): 

“Percebe-se cada vez mais que as organizações estão sob constante pressão de 

clientes, concorrentes, órgãos reguladores e grupos comunitários para implementar 

práticas de negócio ambientalmente corretas. Equilibrar o desempenho econômico e 

ambiental, sendo ao mesmo tempo verde e competitivo, é uma questão estratégica. 

Particularmente, a TI Verde analisa o papel da TI como causadora e estimuladora da 

dimensão ambiental da sustentabilidade, sendo responsável pela manutenção dos 

baixos custos das compras de TI e pela construção de uma reputação verde e de 

apoio às estratégias corporativas ambientais. A adoção de práticas mais sustentáveis 

ligadas à tecnologia da informação pode gerar valor tanto para as organizações 

quanto para a sociedade, ao passo que os benefícios percebidos com seu uso superam 
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os custos despendidos no planejamento e na implantação das ações de 

sustentabilidade ambiental na área de TI. ” 

2.3.3 Aspectos específicos da sustentabilidade e sua influência na gestão de projetos 

A forma como uma organização é gerenciada pode influenciar no comprometimento e 

entendimento dos colaboradores quanto a sustentabilidade. Pode também ser capaz de orientar 

a cultura organizacional por meio da inclusão e colaboração (Sanches, 2000). Não se deve 

implementar novas atividade nas organizações atualmente sem considerar os aspectos de 

sustentabilidade (Faria, Kniess, & Maccari, 2012). 

Questões relacionadas à sustentabilidade vem sendo introduzidas cada vez mais nos 

negócios empresariais (Sanches, 2000, Barbieri, Alves e Nascimento, 2014) . Barbieri, Alves, 

& Nascimento (2014) exemplificam quando dizem que “a cadeia de suprimentos GSCM 

(Green Supply Chain Management) surge como novo enfoque à responsabilidade das 

empresas com o meio ambiente”. Ações como estas estão influenciando a gestão de projetos 

nas organizações. 

Outros fatores também influenciam a forma de gerenciar projetos, como por exemplo a Lei 

n. 12.305 de 2010 de Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece um conjunto de 

objetivos, diretrizes e metas em relação ao gerenciamento destes resíduos. Barbieri et a., 

(2014) concluíram em seus estudos que as empresas brasileiras sofrem pressões do mercado 

externo, pois exigem que elas se adequem às legislações de outros países e apresentem 

projetos e práticas ambientalistas. Corroborando com isto, Brito & Berardi (2010) concluíram 

que: 

(...) a relação entre parceiros comerciais é marcada pela definição de padrões 

mínimos, por procedimentos de controle e pela exclusão de fornecedores (...). Os 

dados demonstram que a pressão externa (regulatória, do mercado e/ou da sociedade) 

é o enfoque preponderante na relação com os stakeholders (41%), seguido pelos 

objetivos de melhoria de desempenho econômico e ambiental (30%). Brito & Berardi 

(2010 p163) 

Para estes autores as organizações que tentam implantar gestão sustentável em uma 

cadeia de suprimentos, por exemplo, as fazem devido às pressões ambientais externas e para 

ter uma vantagem competitiva. 
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Shrivastava (1995) diz que ao inserir a sustentabilidade nas organizações haverá 

influência direta no posicionamento do princípio central da administração e na mudança do 

foco, antes exclusivamente econômico, para um foco mais amplo, incluindo o lado ecológico. 

Para esta organizações, o autor sugere um modelo organizacional diferente, onde deve haver a 

substituição do modelo baseado no antropocentrismo por um modelo que ele chama de 

“modelo ecocêntrico de administração” cuja explicação é: “exige a adoção de teoria gerencial 

que não é antropocêntrica, uma teoria que reconheça o risco e a degradação ecológica como 

variável central na análise organizacional” (Shrivastava, 1995 p.133). 

Fazer com que os recursos sejam mais produtivos é o maior desafio de curto prazo para 

a sustentabilidade nas corporações. Isto porque é preciso incluir em seus processos: a redução 

de desperdícios, a transformação de resíduos em matéria prima, materiais alternativos, 

redução de energia e transporte. Em contra partida, a inclusão deste itens contribuirá na 

melhoria do desempenho do negócio, e na geração de novos negócios sustentáveis (Smeraldi, 

2009). 

Outro ponto que influencia as organizações a terem práticas de gestão inovadoras voltadas 

para a sustentabilidade, são os Stakeholders, as pessoas não querem mais ser reféns de 

indústrias poluidoras (Cardoso, Caridade, Junior, & Kruglianskas, 2008). 

Buson (2009) explica que a visão da sustentabilidade de uma organização é dividida em 

dois fatores: externos e internos. Ele diz que primeiramente as organizações buscam atender 

aos fatores internos e, em um segundo estágio, a adequação destes fatores internos com os 

externos. Buson (2209) levantou as variáveis da sustentabilidade que podem ajudar os 

gerentes de projetos quando estes estiverem planejando o projeto considerando cada dimensão 

da sustentabilidade, conforme figura 18. 

Figura 18: Variáveis das dimensões sustentáveis 

Dimensão 

Sustentável 

Variáveis de Investigação 

 

 

Econômica 

Estudos de impacto de custo contínuo para apoiar decisões como curvas de ROI e 

análise de trade-offs de custo x benefício. 

Busca contínua pela excelência e melhor qualidade 

Gestão de projetos ágil com rápida tomada de decisão 

Prioridade da fase de projeto conceitual 

 

 

 

Social 

Rede de gestão do conhecimento 

Reuniões de consenso no processo de decisão e de reflexão para aprendizado com 

experiência e erros 

Líder de projetos para ensinar e obter comprometimento e disciplina efetiva. 

Valores, princípios e crenças compartilhados pelos integrantes da empresa. 

Comunicação do andamento do projeto por meio visual. 

 Análises de desmontagem (disassembly) 
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Dimensão 

Sustentável 

Variáveis de Investigação 

Ambiental Rastreamento pós-venda (política de logística reversa) 

Aplicação e reuso de tecnologias consolidadas 

Redução do consumo de energia e combustíveis no ciclo de vida do projeto e do 

produto. 

Uso de matéria prima 3R’s (reuso, re-manufatura e reciclagem) priorizando 

recursos naturais abundantes e renováveis. 

Fonte: Buson 2009 p.79 

Para que a sustentabilidade seja difundida em uma organização, ela deve vir por meio da 

gestão organizacional, pois o apoio da alta administração é essencial para que os esforços 

buscando a sustentabilidade ocorram com êxito. Nas organizações, é a média gerência quem 

vem buscando a integração da sustentabilidade quando há problemas socioambientais, e com 

frequência sem o apoio dos níveis mais altos. Quando a alta gerência se compromete e apoia a 

sustentabilidade, os esforços são bem-sucedidos (Nonaka e Toyama, 2005). 

Donaire (1999) diz que é importante ter um gestor ambiental nas organizações e detalha 

suas principais atividades: 

 Planejar, organizar, dirigir e controlar a política ambiental ditada pela alta 

administração; 

 Controlar as operações através de relatórios técnicos e visitas pessoais, 

evidenciando uma monitoração constante das fontes poluentes; 

 Assessorar tecnicamente as demais unidades da empresa em todos os assuntos 

relativos à sua área de especialização; 

 Acompanhar a execução das medidas propostas; 

 Garantir a atualização e a disseminação de informações relativas ao 

desenvolvimento da tecnologia em nível de especialidade; 

 Acompanhar o desenvolvimento da legislação ambiental; 

 Responsabilizar-se pela formação e pelo treinamento dos indivíduos ligados à 

atividade de meio ambiente; 

 Representar institucionalmente a organização, seja nos órgãos públicos de controle 

ambiental, seja na comunidade interna e externa, em todos os assuntos 

relacionados com o meio ambiente. 

Outro ponto relevante é que práticas gerenciais sustentáveis influenciam o aprendizado 

dos colaboradores. Eles as incorporam não somente nas organizações como em sua vida 

pessoal conforme Almeida (2007) e Maimon (1996). 
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2.3.4 Indicadores de sustentabilidade 

Leal (2009) argumenta que a sustentabilidade e as organizações sustentáveis caracterizam-

se apresentando algumas diferentes variáveis em relação ao atual modelo de desenvolvimento. 

Deste modo, a sustentabilidade exige postura preventiva, com o objetivo de maximizar os 

aspectos positivos e minimizar os impactos e os efeitos negativos de qualquer projeto. As 

organizações passam a buscar competitividade, combinando novas estratégias, inovações 

tecnológicas e organizacionais (Tigre, 2009 e Sanches, 2000). 

Uma forma de perceber se as organizações estão fazendo progressos para alcançar os 

objetivos e metas da sustentabilidade é por meio de indicadores (Tuntall, 1997). O objetivo 

dos indicadores é agregar e quantificar informações de modo que sua significância fique mais 

aparente. Eles podem sem qualitativos ou quantitativos (Bellen, 2006).  

Indicadores possibilitam a projeção de metas viáveis, e permitem que sejam ajustados, 

com o passar do tempo, para que a organização possa se adequar e desenvolver novas 

estratégias (Lantelme, 1994). Eles também ajudam aos gerentes de projetos a identificar seu 

desempenho e explicitar os trade-offs (Neely & Adams, 2001). 

As principais funções dos indicadores são: (Tunstall, 1997). 

 Avaliação de condições e tendências; 

 Comparação entre lugares e situações; 

 Avaliação de condições e tendências em relação às metas e aos objetivos; 

 Prover informações de advertência; 

 Antecipar futuras condições de advertências. 

Senefonte e Patah (2014) levantaram as instituições que elaboraram indicadores 

sustentáveis, ou seja, que consideraram em seus indicadores os aspectos ambientais, sociais e 

econômicos. São eles: GRI, CSD e Ethos. Em uma comparação feita por estes autores, os 

indicadores do instituto Ethos abrangem, além da sustentabilidade, aspectos governamentais e 

de políticas externas. Abaixo pode-se ver os indicadores do Instituto Ethos, os quais serão 

usados para a construção do framework proposto nesta dissertação. 

 

Figura 19: Indicadores Ethos 

Dimensão Indicador 

Econômica 

 

Estratégias para a sustentabilidade 

Proposta de valor 
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Dimensão Indicador 

Modelo de negócio 

Código de conduta 

Governança da organização (capital/fechado) 

Compromissos voluntários e participação em iniciativas de SER/sustentabilidade 

Engajamento das partes interessadas 

Relações com investidores e relatórios financeiro 

Relatos de sustentabilidade e relatos integrados 

Comunicação com responsabilidade social 

Concorrência leal 

Práticas anticorrupção  

Contribuições para campanhas políticas 

Envolvimento no desenvolvimento de políticas públicas 

Gestão participativa 

Sistema de gestão integrado 

Sistema de gestão de fornecedores 

Mapeamento dos impactos da operação e gestão de riscos 

Gestão da SER/sustentabilidade 

Social 

Monitoramento de impactos do negócio nos direitos humanos 

Trabalho infantil na cadeia de suprimentos 

Trabalho forçado (analogia ao escravo) na cadeia de suprimentos 

Promoção da diversidade e equidade 

Relação com os empregados (efetivos, terceirizados, temporários ou parciais) 

Relação com sindicatos 

Remuneração e benefícios 

Compromisso com o desenvolvimento profissional 

Comportamento frente a demissões e aposentadoria 

Saúde e segurança dos empregados 

Condições de trabalho, qualidade e jornada de trabalho 

Relacionamento com o consumidor 

Impacto decorrente do uso dos produtos ou serviços 

Estratégias de comunicação responsável e educação para o consumo consciente 

Gestão dos impactos da empresa na comunidade 

Compromisso com o desenvolvimento da comunidade e gestão das ações sociais 

Apoio ao desenvolvimento de fornecedores 

Ambiental 

Governança das ações relacionadas às mudanças climáticas  

Adaptação às mudanças climáticas 

Sistema de gestão ambiental 

Prevenção a poluição 

Uso sustentável de recursos: materiais 

Uso sustentável do recurso: água 

Uso sustentável do recurso: energia 

Uso sustentável da biodiversidade e restruturação dos habitats naturais 

Educação e conscientização ambiental 
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Dimensão Indicador 

Impacto do transporte, logística e distribuição 

Logística reversa 

Fonte: Ethos (2016) 

Bellen (2006) aponta, em seu livro, os principais projetos em indicadores de 

sustentabilidade: PSR, DSR, GPI, HDI, Mips, EFM, SOB, Banco Mundial, Seea, PPI, SPI, 

EIP e ESI. Para ele os indicadores de sustentabilidade devem considerar os três pilares: meio 

ambiente, economia e sociedade. 

A OECD (1997) elaborou um guia com alguns princípios que devem ser considerados ao 

escolher um indicador, conforme abaixo: 

 Deve ser de fácil entendimento; 

 Elaborado considerando modelo conceitual; 

 Possibilitar que se possa estudar a tendência ao longo do tempo; 

 Ter políticas relevantes; 

 Elaborado de forma cientifica; 

 Devem ser importantes e ter boa aceitação por parte dos usuários; 

 Possibilitar comparação com outras bases de dados, inclusive internacionais; 

 Permitir atualização quando ocorrerem mudanças ambientais ou interação humana; 

 Ser objetivo; 

 Ter número limitado de questões; 

 Não ser muito exigente em relação aos dados disponíveis. 

2.4 SÍNTESE 

Para avaliar os níveis da capacidade de inovar, foram considerados os itens da capacidade 

de inovar, dos autores Müller-Prothmann, T., & Stein, A. (2011). Os autores tratam a 

capacidade de em 5 níveis: Nível 1caotivo, nível 2 organizado, nível 3 padronizado, nível 4 

previsível e nível 5 “black belt”. 

Para a elaboração do framework foram utilizados os indicadores do instituto Ethos 

com as suas 4 categorias (Ethos, 2016), a lembrar: Categoria Básica, 12 indicadores com 

temais mais abrangentes nas três dimensões da sustentabilidade (nível 1); Categoria Essencial, 

24 indicadores com questões mais relevantes e com a agenda mínima da SER (nível 2); 

Categoria Ampla, 36 indicadores com questões mais abrangentes da RSE (nível3) e Categoria 

Abrangente, 47 indicadores com questões de vanguarda sobre a evolução na gestão 

sustentável (nível 4).  
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Para a elaboração do framework, usou-se os fundamentos do trabalho de Kerzner e seus 5 

níveis de maturidade para a organização alcançar a excelência em gestão de projetos. Nível, 

Linguagem Comum; Nível 2, Processos Comuns; Nível 3, Metodologia Única; Nível 4, 

Benchmarking e Nível 5, Melhoria Contínua. 
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3 FRAMEWORK 

Este trabalho não tem como ambição a formulação de uma teoria ampla, que possa 

encontrar validade na totalidade dos fenômenos. O objetivo deste trabalho é a elaboração de 

um framework que possa respaldar as ações dos profissionais envolvidos com o 

gerenciamento e possibilitar a inovação de forma alinhada com os preceitos da 

sustentabilidade. Ou seja, tem como fim o objeto com aplicabilidade prática, sustentado pela 

combinação de conhecimentos das teorias disponíveis, mas ainda a ser devidamente testado 

quanto a seus propósitos. 

Um framework pode auxiliar as análises e julgamentos gerenciais, para que a tomada de 

decisões possa alterar, melhorar a situação gerencial do mundo real sobre os resultados. O 

modelo que será elaborado neste trabalho deverá refletir a situação atual das organizações 

possibilitando, após uma análise, sugestões de avanço nas áreas de gestão de projetos, 

inovação e sustentabilidade. 

3.1 FRAMEWORK PROPOSTO  

3.1.1 Inovação 

Para a elaboração do framework, foi usado como base o trabalho de Bravo-Ibarra e 

Herrera (2009) que está estruturado nas dimensões: estruturas e sistemas, cultura, liderança e 

capital humano, conforme figura 13. Para avaliar cada nível, foram considerados os itens da 

capacidade de inovar, dos autores Müller-Prothmann, T., & Stein, A. (2011). 

Figura 20: Níveis da capacidade de inovar 

 

Capacidade de Inovar Nível 1 

 

Gestão ad-hoc.  

 

Gerentes e engenheiros precisam agir como bombeiros: eles identificam um problema e tentar resolvê-lo sem ter uma 

visão equilibrada da situação e sem ter uma ideia da complexidade e interdependência dos problemas. 

 

A organização é fortemente conservadora no sentido de melhorias, inovações e, especialmente, para a abertura de suas 

fronteiras para integrar conhecimentos externos, peritos e para não trabalhar de forma cooperativa com concorrentes. 

 

Um pequeno número de inovações é gerado. 

 

Na maior parte, as inovações são incrementais e/ou acontecem por acaso. 

 

Comunicação e informação estão limitados a funcionários da divisão relevante.  

 

O grau de integração das partes interessadas é zero.  

 

Um projeto com potencial de sucesso depende somente da capacidade de decisão de gestores ou engenheiros envolvidos. 

 

Divisões dos processos estruturais são feitos de maneiras diferentes, o que levam a resultados imprevisíveis.  
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Os requisitos para produtos e processos são desconhecidos ou não documentados. 

 

Projetos frequentemente excedem cronograma e orçamento.  

 

Conhecimentos relacionados a inovação não estão documentados e não são vistos como um recurso relevante para a 

organização. 

 

Conhecimentos relacionados a qualidade da inovação e à gestão de risco da inovação não são documentados. 

 

Capacidade de Inovar Nível 2 

 

Pessoal qualificado gerenciando processos bem documentados e subprocessos que são harmonizados separadamente em 

cada divisão.  

 

Identifica as partes interessadas relevantes.  

 

A equipe se recusa a pensar fora da caixa. 

 

Alta administração enfatiza seu apoio para inovações, por exemplo, através da promoção de sistemas de sugestões de 

funcionários ou desenvolve e comunica objetivos de inovação. 

 

Por outro lado, ideias e soluções de empregados são muitas vezes rejeitadas. 

 

Insights são trocados; ideias e requisitos são capturados para especificar e implementá-los em um processo padronizado 

 

A harmonização termina nas fronteiras de divisões. 

 

Transferência de conhecimentos para outras divisões ou cooperação com outras divisões não são considerados tão 

importante. 

 

A gestão de risco se desenvolve de forma semelhante (ideias e requisitos são capturados para especificar e implementar 

estes em um processo padronizado). 

 

Feedback dos clientes e comunicação com o cliente são rudimentares. 

 

Feedback dos cliente e processo de feedback são transformados em lições aprendidas.  

 

Capacidade de Inovar Nível 3 

 

Boas práticas de todas as divisões foram analisadas e avaliadas com o objetivo de harmonização em toda a organização.  

 

A cultura corporativa está mudando, considerando cultura de aprendizagem em constante crescimento como uma 

oportunidade para aprender. 

 

Conhecimentos recém-adquiridos são coletados, documentados e comunicados para além das fronteiras organizacionais.  

 

Ferramentas de gestão do conhecimento estão disponíveis apenas para gerentes e membros da equipe. Esse 

comportamento resulta em inovações que se originam principalmente de projetos intradivisão. 

 

Ideias são avaliadas e recompensadas com incentivos. 

 

Cooperação com as partes interessadas melhorou, mas ainda é uma exceção a este nível de capacidade.  

 

As partes interessadas são identificadas de forma sistemática; seus desejos, necessidades e ideias para novos produtos são 

integrados em novos projetos e em inovações incrementais de produtos existentes. 

 

O bom relacionamento resulta em um processo de inovação padronizado em toda a empresa, com incorporação de 

requisitos e permanente feedback aos funcionários relevantes.  

 

Gestão da qualidade é aplicada em todas as divisões, sendo importante para avaliar os processos e alcançar a satisfação 

do consumidor, colocando as suas necessidades em prática. 

 

Projetos que passam pelo processo de inovação serão constantemente verificados para determinar se todos os objetivos 

do processo foram atingidos e eventuais riscos foram minimizados. 

 

Avaliação comparativa permanente dos mercados relevantes revela oportunidades de melhoria e é usada para otimizar 

processos e produtos. 

 

Capacidade de Inovar Nível 4 

 

Clientes, fornecedores e outras partes interessadas estão integrados nas fases iniciais do processo de ideação e 

desenvolvimento de produtos. 

 

Oficinas de criatividade, integração de partes interessadas relevantes, e feedback contínuo de todas as fontes, dentro e 

fora da organização facilitam não só a melhoria dos produtos existentes, mas também a transformação de ideias em 

produtos com sucesso no mercado previsível.  

 

Cooperação inter organizacional dentro e fora das redes, com os concorrentes, institutos científicos e outras organizações 

inicia colaboração e alianças que podem diminuir os riscos e estabelecer novas fontes de receita. 

 

Devido às mudanças nos mercados relevantes, bem como no ambiente da empresa, o processo de inovação e sua 

documentação são permanentemente avaliados e ajustados, se necessário. 

 

Uma revisão pós projeto conclui o processo, a fim de analisar os resultados e definir as lições aprendidas para outros 

projetos. 

 

De um modo geral, a gestão do conhecimento está profundamente integrada nos processos da organização. 

 

Ferramentas e técnicas são acessíveis a todos os funcionários. 

 

A gestão do conhecimento promove a aprendizagem de sucesso e fracasso, e ajuda a organização a assegurar uma 

melhoria consistente. 
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Outro fator a aumentar a previsibilidade dos produtos é a aplicação e o uso contínuo de critérios para considerarem um 

produto finalizado. 

 

As partes interessadas participam constantemente no processo. Seus desejos e ideias são sistematicamente transformados 

em requisitos e integrados em cenários e casos de uso. 

 

A mentalidade faça rápido e faça barato ajuda a diminuir significativamente os custos e aumentar a taxa de sucesso da 

inovação. 

 

A fim de apoiar a estratégia de qualidade e satisfação do consumidor da organização e o tempo de mercado, a adesão aos 

horários, custos, produto e qualidade do processo são continuamente examinados. 

 

Qualidade considerada importante e, por conseguinte, há a tentativa em mantê-la em um nível elevado constantemente. 

 

Capacidade de Inovar Nível 5 

 

Processo é precisamente definido e contém oportunidades para responder às mudanças nas condições do projeto. 

 

Processos e produtos são continuamente melhorados, por exemplo, através de benchmarking permanente dos mercados, a 

fim de determinar as melhores práticas. 

 

Métodos prospectivos também influenciam o desenvolvimento da estratégia de inovação e adaptação. 

 

 Métodos para apoiar a gestão de riscos, ideação e desenvolvimento de produtos através da identificação de futuras 

tendências, oportunidades e ameaças. 

 

As inovações são planejadas e geradas de forma sistemática.  

 

Os requisitos são classificados de acordo com as fases do ciclo de vida do produto, a fim de obter ajustes otimizados. As 

análises são feitas para determinar necessidade, equilíbrio e suficiência de requisitos. 

 

Métodos de inovação aberta, soluções derivadas da análise de contribuição das partes interessadas. 

 

Cooperação dentro e entre mercados relevantes inspiram novos produtos, tecnologias e processos, bem como melhorias 

incrementais de produtos existentes. 

 

A cultura de inovação corporativa pode ser facilmente ajustada para mudanças de requisitos devido ao apoio ativo pela 

administração. 

 

A criatividade é incentivada (pode ser por meio de incentivos financeiros e de tempo perceber as ideias). 

Fonte: Adaptado de Müller-Prothmann, T., & Stein, A. (2011) 

3.1.2 Sustentabilidade 

Para a elaboração do framework foram utilizados os indicadores do Instituto Ethos 

com as suas 4 categorias (Ethos, 2016): 

 Categoria Básica: 12 indicadores com temais mais abrangentes nas três 

dimensões da sustentabilidade; 

 Categoria Essencial: 24 indicadores com questões mais relevantes e com a 

agenda mínima da RSE; 

 Categoria Ampla: 36 indicadores com questões mais abrangentes da RSE e 

 Categoria Abrangente: 47 indicadores com questões de vanguarda sobre a 

evolução na gestão sustentável. 

Os indicadores foram adaptados para o framework, pois são mais de 300 perguntas na 

categoria básica, mais de 450 na essencial e mais de 600 na ampla. O quinto nível inclui todos 

os itens do nível 4 incluindo o item 1 do nível 5 de gestão de projetos. Na figura 14, é possível 

ver os quadrantes com os níveis possíveis para categorizar as organizações (níveis adaptados 

dos indicadores Ethos). São cinco níveis: 
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Figura 21: Níveis de sustentabilidade 
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Características sustentáveis incorporadas na 

estratégia  Todos os itens do nível 1 

Código de conduta e ética difundido 

adequadamente 

Incorpora a sustentabilidade como diferencial 

competitivo. 

Sistema de tomada de decisão coerente com os 

princípios da sustentabilidade. 

Identificação das partes interessadas com o 

propósito de estabelecer dialogo que possa 

contribuir para o engajamento no processo de 

aperfeiçoamento da conduta da empresa. 

Processos para identificar, coibir e punir as 

práticas de corrupção. 

Transmite informações acerca do desempenho 

ambiental, social, econômico e de governança. 

Mecanismos para assegurar que os parceiros 

estejam alinhados aos princípios de 

sustentabilidade. 

Estratégia para buscar uma posição de liderança 

em seu segmento de negócio. 

Mecanismos para prevenir, mitigar e recuperar 

os impactos socioambientais causados. 

S
o

ci
al

 

Adoção de mecanismos de controle da cadeia de 

suprimentos para evitar trabalho infantil. 

S
o

ci
al

 

Monitoramento dos impactos promovidos pelos 

negócios da empresa e sua interface com as 

normas de direitos humanos. 

Mecanismos de controle da cadeia de 

suprimentos para evitar trabalho escravo. 

Critérios que orientem a relação da empresa 

com empregados 

Mecanismos eficazes na empresa com o 

propósito de coibir qualquer tipo de 

discriminação e assegurar a diversidade em seus 

quadros funcionais. 

Conhece os impactos potenciais de seus 

produtos ou serviços e garante que estes são 

seguros e orienta o uso para proteger seus 

consumidores e clientes. 

Empregados tem direito de se associarem aos 

sindicatos e o direito à negociação coletiva. 

Respeita as normas e costumes locais. 

Estabelecimento de padrões de trabalho com 

excelência das condições de trabalho com o 

objetivo de garantir a saúde e segurança dos 

empregados. 

A
m

b
ie

n
ta
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Gestão de riscos e oportunidade de negócio 

relacionadas com as mudanças climáticas. 

Padrões de excelência nas condições do trabalho, 

assegurando a qualidade de vida dos 

empregados. 

Desenvolve e utiliza sistemas capazes de 

executar a gestão ambiental em seus 

processos/operações. 

Promoção qualidade no atendimento dos 

consumidores e clientes, antes, durante e depois 

da venda/prestação de serviço 

  

A
m
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n
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l Plano de gerenciamento de resíduos sólidos pós 

consumo considerando a não geração, a redução, 

a reciclagem, a reutilização, o tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos de forma 

ambientalmente adequada. 
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 Sustentabilidade Nível 3 
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 Sustentabilidade Nível 4 

Todos os itens do nível 2 Todos os itens do nível 3 

Procedimentos relacionados a doações a 

candidatos e/ou partidos políticos. 

Integração dos atributos de sustentabilidade em 

seus processos de gestão e modelo de negócio. 

Gestão participativa 

Comprometimento de forma voluntaria com o 

objetivo de assegurar sua participação nas 

iniciativas de SER/sustentabilidade. 

Sistema integrado de dados, de modo a conferir 

maior eficácia às suas ações. 

Relação com os investidores presente e 

transparente com exatidão dos relatórios 

financeiros. 



69 

 

S
o

ci
al

 
Políticas de remuneração e benefícios que 

valoriza as competências potenciais de seus 

empregados. 

Aplicação rigorosa dos princípios de 

SER/sustentabilidade no que tange as ações de 

comunicação. 

Investimento em capacitação e 

desenvolvimento profissional dos empregados. 

A empresa participa, juntamente com a 

sociedade do processo de elaboração e 

implementação de políticas públicas. 

Responsabilidade pelos profissionais no 

processo de demissão e aposentadoria. 

A empresa integra a gestão da 

SER/sustentabilidade na forma de conduzir os 

negócios. 

Envolvimento em questões relacionadas à 

comunidade, de modo a apoiar soluções de 

problemas sociais. S
o
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Posicionamento leal com os consumidores e 

clientes, fornecendo informações verdadeiras, 

factuais e não tendenciosas sobre seus produtos e 

serviços. Incentivo por meio de ações de 

comunicação do consumo consciente. 

A
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Patrocínio ou desenvolvimento de programas 

para o melhor uso dos materiais. 

Incentivo do desenvolvimento das pequenas e 

microempresas existentes nos locais que atuam. 

Patrocínio ou desenvolvimento de programas 

para o melhor uso da água. 
A

m
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Preparação, prévia, com ações para enfrentar 

possíveis mudanças de mercado devido a 

mudanças climáticas. 

Patrocínio ou desenvolvimento de programas 

para o melhor uso da energia. 

Patrocínio e desenvolvimento de programas de 

preservação da biodiversidade. 

Patrocino e implantação de projetos educativos 

para os funcionários com foco na 

conscientização ambiental. 

Administração dos impactos ambientais e sociais 

negativos ocasionados pelas atividades de 

transporte, logística e distribuição de produtos. 

Fonte: Adaptado dos indicadores de sustentabilidade do Ethos (2015) 

3.1.3 Gestão de Projetos  

 Para a elaboração do framework, usou-se os fundamentos do trabalho de Kerzner. O 

PMMM, que é uma extensão do modelo CMM, combina a estrutura e níveis de maturidade do 

modelo CMM com a estrutura de áreas do PMBOK. Por este motivo foi o modelo escolhido, 

além do fato de ter uma relativa relação com os modelos de gestão mais modernos de forças 

motrizes para a permanência da organização no mercado, a saber: projetos estratégicos, 

expectativas dos clientes, competitividade, comprometimento da alta administração, 

desenvolvimento de novos produtos e eficiência (Lott, 2008). 

Figura 22: Níveis maturidade em gestão de projetos 

 

Organizações Imaturas 

 

Nível 1 Nível 2 

 

A organização usa gestão de projetos de forma 

esporádica. Reconhece os benefícios da gestão de projetos. 

 

Não há investimentos em formação ou 

treinamento em gestão de projetos. 

Possibilidade de mudança na cultura da 

organização. 

 

Alta gerencia só apoia verbalmente o 

gerenciamento de projeto. 

Há o apoio em todos os níveis da organização ao 

gerenciamento de projetos. 

 

Há poucos interessados em gerenciamento de 

projetos. 

Investimentos em treinamentos em gestão de 

projetos. 
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Fonte: Adaptado de Kerzner (2001) 

3.1.4 Framework PSI 

O framework permeia as camadas “Cultura”, “Liderança”, ”Capital Humano” e 

“Estrutura & Processos”; consolidando-as em três dimensões, que mostram os níveis das 

organizações: inovação, sustentabilidade e gestão de projetos. 

O framework é prescritivo pois é teórico e busca a melhor forma de implantação dos 

processos necessários para o suporte e para o aperfeiçoamento da inovação, da gestão de 

projetos e da sustentabilidade.  

O framework está estruturado em camadas para o melhor entendimento de todas as suas 

dimensões e aspectos. A abordagem das camadas permite entender o framework como um 

todo e cada um dos seus aspectos ou dimensões fundamentais. Tem como objetivo a 

possibilidade de enquadrar as organizações em níveis de GP, inovação e sustentabilidade. Os 

 

Resistência a mudanças. 

Reconhece a necessidade de processos e 

metodologia. 

 

Não há reconhecimento dos benefícios da 

gestão de projetos. 

Reconhece a necessidade em controlar os custos 

da organização. 

 

Interesses pessoais vêm antes dos interesses da 

organização.   

 

Choque de cultura entre gerentes funcionais e 

gerentes de projetos.   

 
Organizações com maturidade 

 

Nível 3 

 

A cultura da organização é propicia para gestão de projetos. 

 

Há o apoio da alta gerência ao gerenciamento de projetos. 

 

Os processos são integrados. 

 

O gerenciamento é feito formalmente. 

 

Há o retorno dos investimentos em treinamentos de GP. 

 

Excelência comportamental. 

 

Excelência 

 
Nível 4 Nível 5 

 

Dedicação para benchmarking. Lições aprendidas documentadas e arquivadas. 

 

Benchmarking realizado com empresas 

similares ou não similares. Há transferência de conhecimento. 

 

Há um escritório de processo ou centro de 

excelência. 

Escritório de processo ou centro de excelência 

realiza tutoriais. 

 

Há uma análise quantitativa do benchmarking 

(processos e metodologias). 

Planejamento estratégico para gerenciamento de 

projetos. 

 

Há uma análise qualitativa do benchmarking 

(cultura/aplicação do gerenciamento de 

projetos).   
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níveis vão de 1 a 5, sendo 1 mais fraco e 5 o mais forte. Ao enquadrar a empresa em um deste 

níveis, é possível fazer um diagnóstico de como está cada organização em relação a cada uma 

das dimensões. Mais que isso, para que a organização suba de nível e melhore seu 

desempenho, basta preencher os requisitos dos níveis subsequentes. Neste aspecto, o 

framework irá ajudar as organizações a atingirem melhores níveis em inovação, GP e 

sustentabilidade. 

Os 5 níveis citados anteriormente nas 3 seções (figura 20 com níveis de inovação, figura 

21 com níveis de Sustentabilidade, figura 23 com níveis GP) foram utilizados para formular 

as questões que serão utilizadas para avaliar as organizações nas dimensões de inovação, 

gestão de projetos e sustentabilidade. 
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Figura 23: Framework PSI 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

REPRESENTAÇÃO 

GRÁFICA
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4 MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Metodologia é a disciplina que busca entender, estudar e avaliar os diferentes métodos 

existentes ao se realizar uma pesquisa acadêmica. Ou seja, a metodologia pretende examinar, 

avaliar e descrever quais métodos e técnicas de pesquisa serão mais apropriados para a coleta 

e o processamento de informações, ajudando assim ao encaminhamento e a solução de 

problemas ou questões de investigação (Prodanov & Freitas, 2013). Estes mesmos autores 

explicam que método é um planejamento para alcançar determinado objetivo. Em se tratando 

de método científico, deve conter um instrumento básico que norteia o pensamento, e assim 

traçar os procedimentos para atingir conhecimento científico. Desta forma, a finalidade da 

ciência é uma busca incessante do conhecimento (Prodanov & Freitas, 2013).  

Martins & Theóphilo (2009), acrescentam dizendo que método é o caminho para se 

chegar a determinado fim ou objetivo e a metodologia cientifica é o instrumento que busca 

captar a realidade; pois trata de como isso pode ser alcançado. Para o autor o método 

científico é a maneira de se construir boa ciência: natural ou social, pura ou aplicada, formal 

ou factual. 

O método da pesquisa pode ser indutivo ou dedutivo, o método escolhido permitirá 

entender os procedimentos lógicos que serão seguidos no processo de investigação científica 

(Prodanov & Freitas, 2013). Para Marconi e Lakatos (2003) o método pode se indutivo, 

dedutivo, hipotético dedutivo ou dialético. As autoras os explicam, conforme abaixo: 

 Indutivo: Segundo as autoras “indução é um processo mental por intermédio do 

qual, partindo de dados particulares, suficientemente contatados, infere –se uma 

verdade geral ou universal...” (Marconi e Lakatos 2003 p.86 ). A pesquisa 

indutiva é realizada em três etapas, observação dos fenômenos, descoberta da 

relação entre eles e generalização da relação. 

 Dedutivo: o objetivo é explicar o conteúdo das premissas por meio de uma cadeia 

de raciocínio em ordem descendente, de análise do geral para o particular, para se 

chegar a uma conclusão. Usa o silogismo, construção lógica para, a partir de duas 

premissas, retirar uma terceira logicamente decorrente das duas primeiras, 

denominada de conclusão. 

 Hipotético dedutivo: com as hipóteses formuladas, deduzem-se consequências 

para serem testadas ou falseadas. 
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 Dialético: é a interpretação dinâmica e total da realidade. Neste caso considera-se 

que os fatos não podem ser excluídos do contexto social, político e econômico. 

Considerando as explicações das autoras, este trabalho pode ser classificado como 

indutivo. 

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

O delineamento de pesquisa trata de como foi a idealização da pesquisa, inclui os planos 

e as estruturas previstas para coleta, análise e interpretação dos dados, com objetivo de obter 

resposta para a questão que está sendo buscada (Gil, 2008; Raupp e Beuren, 2009). Há várias 

formas de se delinear uma pesquisa, isto dependerá do objeto em estudo, o acesso e coleta de 

dados, o grau de exatidão necessário e os recursos disponíveis (Raupp e Beuren 2009). 

A abordagem metodológica aplicada na pesquisa é qualitativa, uma vez que traz o olhar 

daqueles que participam efetivamente dos processos produtivos da empresa, em paralelo com 

o olhar do pesquisador, que busca compreender sentidos diferenciados. A pesquisa também é 

de caráter qualitativo, segundo Chizzotti (1995), porque a abordagem qualitativa fundamenta 

uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito observador. Ele explica que o sujeito 

observador se envolve com o processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, dando um 

significado. Esta técnica pode ser combinada com a coleta de dados e normalmente é objetiva. 

A pesquisa é exploratória pois tem como objetivo principal aprimorar ideias ou a 

descoberta de intuições, ela pode ser feita por meio de entrevista com pessoas que estiveram 

envolvidas no problema pesquisado (Gil, 2008). Este autor afirma ainda que, os estudos 

exploratórios também buscam encontrar padrões, ideias ou hipóteses do fenômeno estudado. 

A pesquisa exploratória permite também entender melhor o problema, desta forma pode-

se torná-lo explícito ou determinar hipóteses. Collins e Hussey (2013) dizem que a pesquisa é 

de natureza exploratória quando busca informações sobre um fenômeno ainda pouco 

explorado na literatura. 

A entrevista teve um roteiro semiestruturado para as proposições, pois este favoreceu não 

só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua 

totalidade. Permite também que o pesquisador pudesse se manter mais consciente e atuante 

em todo o processo de coleta de informações. O roteiro semiestruturado possibilita perguntas 

mais flexíveis e respostas com a visão dos entrevistados (Triviños, 1987). Manzini (2003) 

explica que a formulação de perguntas básicas para o tema investigado dever ter como base 
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não só a teoria mas também permitir perguntas abertas conforme a entrevista vai acontecendo. 

Além das perguntas estruturadas, fez parte do roteiro as 42 questões do modelo de maturidade 

de Kerzner (2001), 40 questões de sustentabilidade do instituto Ethos e 20 questões de 

inovação. 

O estudo de caso é uma metodologia de pesquisa, segundo a classificação de Collins e 

Hussey (2013). Eisenhardt (1989) acrescenta que o estudo de caso pode conter em sua análise, 

entrevistas, documentos e observação. Yin (2010) diz que um estudo de caso é uma 

investigação empírica que busca um fato contemporâneo dentro de seu assunto da vida real. 

Ele também aponta algumas características de quando usá-lo: quando as situações analisadas 

são contemporâneas, abrangentes e complexas; quando a teoria é insuficiente para o 

estabelecimento de relações; quando não há como estudar o fenômeno fora de seu contexto; 

quando há a necessidade de focar na compreensão dos fatos e não na mensuração; quando se 

faz uso de diferentes fontes metodológicas para evidência dos fatos; e quando não se possui o 

controle dos eventos ou do comportamento dos fatos ou pessoas envolvidas na pesquisa. Yin 

(2010) elaborou um quadro resumo sobre métodos de pesquisa, conforme abaixo. 

Figura 24: Métodos de pesquisa 

Método Forma de questão da 

pesquisa 

Exige controle dos 

eventos 

comportamentais? 

Enfoca eventos 

contemporâneos? 

Experimento Como, por quê? Sim Sim 

Levantamento 

(survey) 

Quem, o quê, onde, quantos, 

quanto? 

Não Sim 

Análise de 

Arquivos 

Quem, o quê, onde, quantos, 

quanto? 

Não Sim/Não 

Pesquisa Histórica Como, por quê? Não Não 

Estudo de caso Como, por quê? Não Sim 

Fonte: Yin (2010, p.29) 

Ainda segundo esse mesmo autor, o estudo de caso é definido por:  

Uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em 

profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. A investigação do estudo de 

caso enfrenta a situação tecnicamente diferenciada em que existirão muito mais 

variáveis de interesse do que pontos de dados e como resultado conta com múltiplas 

fontes de evidencias, com os dados precisando convergir de maneira triangular, e 



76 

 

como outro resultado beneficia-se do desenvolvimento anterior das proposições 

teóricas para orientar a coleta e a análise de dados (Yin 2010 p.39). 

Para Martins e Theóphilo (2009) ao longo da pesquisa, o pesquisador vai relatando as 

diferentes etapas de seu trabalho. Como exemplo pode-se citar, enunciado, questões e 

formulação de proposições. Desta forma estes autores propõe um processo de um estudo de 

caso, conforme figura abaixo. 

Figura 25: Resumo estudo de caso. 

 

Fonte: Martins e Theóphilo (2009 p.70) 

Resumindo, este projeto de pesquisa trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória 

e de estudos de caso múltiplos com empresas de diferentes seguimentos de mercado. 

Entrevistas com roteiro semiestruturado, possibilitando assim perguntas mais flexíveis e 

respostas com a visão dos entrevistados. A figura 26 apresenta um resumo da metodologia 

deste trabalho. 

Figura 26: Resumo da metodologia. 

Atributo Especificação 

adotada 

Autor 

Abordagem Qualitativa Chizzotti (1995) – porque a abordagem qualitativa fundamenta 

uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito observador. 

Gil (2008) - traz o olhar daqueles que participam efetivamente dos 

processos produtivos da empresa, em paralelo com o olhar do 

pesquisador, que busca compreender sentidos diferenciados. 

Método Indutivo Lakatos e Marconi (2003 p.86 ) – a indução é um processo mental 

por intermédio do qual, partindo de dados particulares, 

suficientemente contatados, infere-se uma verdade geral ou 

universal...”  

Inferência 

analítica

Demonstração/ 

explicação da 

tese

Confiabilidade 

e validade dos 

achados

Conclusões Caso

Permissão

Primeiras 

ideias

Assunto tema
Questões 

orientadoras

Encadeamento 

de evidências

Triangulações

Resultados

Formatação, 

edição e 

publicação

Relatório

Plataforma 

teórica

Proposição ou 

tese

Planejamento 

da pesquisa
Protocolo

Coleta de 

dados e 

evidências
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Atributo Especificação 

adotada 

Autor 

Objetivo Exploratório Gil (2008) – a pesquisa exploratória tem como objetivo principal 

aprimorar ideias ou a descoberta de intuições. 

Collins e Hussey (2013) dizem que a pesquisa é de natureza 

exploratória quando busca informações sobre um fenômeno ainda 

pouco explorado na literatura. 

Técnica 4 Estudos de 

Casos 

Eisenhardt (1989) – acrescenta que o estudo de caso pode conter 

em sua análise, entrevistas, documentos e observação. 

Hussey Collins e (2013) – o estudo de caso é uma metodologia de 

pesquisa, segundo a classificação. 

Yin (2010) – caracterizou citações em que o estudo de caso pode 

ser usado. 

Fontes de 

Evidência 

Entrevistas com 

roteiro 

semiestruturado 

Manzini (2003) – Formulação de perguntas básicas para o tema 

investigado. 

Trivinos (1987) – permite que o pesquisador se mantenha 

consciente e atuante no processo de coleta de informações e 

possibilita perguntas mais flexíveis e respostas com a visão dos 

entrevistados. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Para melhor entendimento das estapas da pesquisa, a figura 27 apresenta o desenho de 

pesquisa. Segundo Marconi e Lakatos (2003) o desenho da pesquisa é uma forma esquemática 

que auxilia o pesquisador a dar a ordem lógica ao trabalho. 

Figura 27: Desenho da pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pela autora.  

Com a revisão teórica e as proposições, foi possível a elaboração dos questionários Q1, 

Q2 e Q3 para a avaliação dos níveis de cada organização por meio do framework proposto. O 

instrumento de pesquisa foi dividido nas seguintes partes: 

 Apresentação e explicações; 

Revisão da Literatura

Formulação das 
proposições

Preparação das 
questões das 
entrevistas

Pré-teste

Realização da 
entrevista

Transcrição da 
entrevista

Interpretação e 
descrição dos 

resultados

Validação dos 
resultados com as 

proposições.

Teoria Coleta de dados Análise dos dados

Elaboração do 
Modelo
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 Perfil dos entrevistados; 

 Questões para avaliação dos níveis de sustentabilidade, maturidade em 

gerenciamento de projetos e de capacidade de inovação; 

 Agradecimentos. 

Foi feita uma primeira versão do instrumento de pesquisa e aplicado a 3 profissionais 

selecionados da organização 1. Segundo Babbie (1999) os pré-testes são os testes iniciais de 

um ou mais aspectos do desenho da pesquisa. Foram propostos 10 minutos para a leitura e 

entendimento das questões em seguida foram propostos mais 60 minutos para respostas e 

sugestões de melhorias. Após o pré-teste foi possível melhorias em algumas questões, 

exclusão de algumas ou a unificação de outras. Antes do pré-teste, foram elaborados 3 

questionários diferentes, Q1 para gestão de projetos, Q2 para sustentabilidade e Q3 para 

inovação. Eles ficaram estruturados da seguinte forma: 

 Q1: perguntas de 1 a 13 relacionadas a nível 1, perguntas de 14 a 21 nível 2, 

perguntas de 22 a 27 nível 3, perguntas de 28 a 33 nível 4 e perguntas de 34 a 38 

nível 5 de maturidade em GP; 

 Q2: perguntas de 1 a 6 nível 1, perguntas de 7 a 14 nível 2, perguntas de 15 a 24 

nível 3, perguntas de 25 a 30 nível 4 e perguntas 31 e 32 ao nível 5 de 

sustentabilidade; 

 Q3: perguntas de 1 a 8 nível 1, perguntas de 9 a 17 nível 2, perguntas de 18 a 25 

nível 3, perguntas de 26 a 34 nível 4 e perguntas de 35 a 43 ao nível 5 de inovação. 

Depois do pré-teste o questionário ficou da seguinte forma: gestão de projetos com 20 

questões, sustentabilidade com 26 questões e inovação com 22 questões, conforme os 

Apêndices D, E e F. Cada um dos treze entrevistados respondeu mais 11 questões de perfil, 

conforme abaixo: 

 Em qual setor você na organização? 

 Qual o faturamento da organização em que você trabalha? 

 Qual a quantidade de funcionários que trabalham na organização? 

 Qual a função desempenhada por você na organização? 

 Qual o seu tempo de trabalho nessa empresa? 

 Quanto tempo de atuação nesta área? 

 Qual é o seu grau de instrução? 

 Qual é sua área de graduação? 
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 Qual sua idade? 

 Os projetos em sua organização têm valores de orçamento em que faixa? 

4.1.1 Proposições e Roteiro da Entrevista 

Segundo Martins & Theóphilo (2009) as proposições permitem direcionar corretamente o 

desenvolvimento de estudos de casos, pois elas refletem as explicações teóricas formuladas de 

um conhecimento prévio do caso, juntamente com reflexões do pesquisador. Ainda segundo 

Martins & Theóphilo (2009 p65) “proposições (teses) podem ser entendidas como uma teoria 

preliminar, criada pelo autor, que buscará, ao longo do trabalho, defender e demonstrar. Ou 

seja, a explicação de uma teoria acerca do caso ocorre anteriormente à coleta de qualquer 

dado ou evidência. 

Na figura 28 é possível ver quais são as proposições deste trabalho e o roteiro das 

perguntas.  

Figura 28: Proposições e roteiro das perguntas 

Organização Nível 1  Proposições Nível 1 Perguntas Teoria 

Sustentabilidade 

Mecanismos para 

prevenir, mitigar e 

recuperar os impactos 

socioambientais 

causados. 

A sustentabilidade exige postura 

preventiva, com o objetivo de 

maximizar os aspectos positivos e 

minimizar os impactos e os efeitos 

negativos de qualquer projeto.  

A organização age e trabalha de 

forma preventiva com o objetivo 

de maximizar os aspectos positivos 

e minimizar os impactos e os 

efeitos negativos de qualquer 

projeto? Leal (2009) e 

Sanches (2000) 
O que é feito? 

A quanto tempo? 

A organização tem os resultados 

esperados? 

Respeita as normas e 

costumes locais. 

Fatores legais influenciam a forma 

de gerenciar projetos, como por 

exemplo a Lei n. 12.305 de 2010 de 

Política Nacional de Resíduos 

Sólidos que estabelece um conjunto 

de objetivos, diretrizes e metas em 

relação ao gerenciamento destes 

resíduos. 

Fatores legais influenciam a forma 

de gerenciar projetos? 

Barbieri et al. 

(2014) 

Como? 

Há alguma interação com a 

população do entorno para melhor 

conhecer seus costumes? 

Se sim, de que forma? 

Desenvolve e utiliza 

sistemas capazes de 

executar a gestão 

ambiental em seus 

processos/operações. 

As organizações estão inovando e 

focando em projetos de sistemas de 

gestão ambiental. 

Esta organização faz investimentos 

em inovação tendo por objetivo 

projetos de sistemas de gestão 

ambiental? 
Rocha, Gomes, 

Kneipp, & 

Camargo (2013) 

Qual porcentagem, em valor, dos 

investimentos em inovação é 

voltada para projetos de sistemas 

de gestão ambiental? 

Trata-se de um sistema integrado 

com todos os processos da 
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Organização Nível 1  Proposições Nível 1 Perguntas Teoria 

organização? 

Como é feita esta gestão? 

GP 

Alta gerencia só apoia 

verbalmente o 

gerenciamento de 

projeto. 

Os executivos não mostram fácil 

aceitação da mudança na 

implementação da gestão de 

projetos, pois tem dificuldade 

adaptarem-se a um ambiente 

diferente. 

A gerencia apoia o gerenciamento 

de projetos? 

Kerzner (2013) 
Como? 

Você acredita que o gerenciamento 

de projetos ajuda a organização? 

Há algum treinamento em GP? 

Resistência a mudanças. 

Há resistência a mudança em outra 

estrutura, focando a gestão de 

projetos.  

É percebida resistência à 

implantação do gerenciamento de 

projeto na organização? 

Kerzner (2013) 

Você acha que as mudanças para 

implantar a gestão de projetos são 

bem-vindas? 

Há interesse em gestão de projetos 

por parte da equipe? 

É percebida alguma melhora com a 

implantação da gestão de projetos? 

Choque de cultura entre 

gerentes funcionais e 

gerentes de projetos. 

A resistência relacionada ao 

compartilhamento de poder ou 

recursos é natural e deve ser 

esperada.  

Desentendimentos entre gerentes 

funcionas e gerentes de projetos 

são frequentes? 

Thamhain (2014) 

Há resistência relacionada ao 

compartilhamento de poder ou 

recursos entre gerentes funcionais 

e GPs? 

Houve mudança na estrutura da 

organização? 

Como é o clima na organização? 

Inovação 

Gestão ad-hoc.  
As organizações necessitam de 

modelos e ferramentas gerenciais. 

A organização necessita de 

modelos e ferramentas gerenciais 

para inovação? 

Cunha & Santos, 
(2008) 

As soluções são dadas pelos 

gerentes conforme os problemas 

vão acontecendo? 

A organização investe em 

treinamento para gerenciar a 

inovação? 

Se sim, como? 

Um pequeno número de 

inovações é gerado. 

A velocidade com que novos 

produtos, serviços e processos 

surgem é cada vez mais rápida.  

Quantas inovações 

aproximadamente são geradas por 

ano? 

Cunha & Santos, 
(2008) 

Há uma equipe dedicada à 

inovação? 

Há incentivo/pressão quanto ao 

número de inovações na 

organização? 

Há patentes na organização? 

Na maior parte, as 

inovações são 

incrementais e/ou 

acontecem por acaso. 

Inovação é a implementação de um 

novo produto, ou melhoria 

significativa em um produto 

existente. Podendo também ser um 

processo ou um novo método 

organizacional nas práticas do 

negócio. 

Em que tipo de inovação a 

organização investe? 

OECD (1997) 

Que tipo de inovação a 

organização lança no mercado? 

Há investimento em inovações ou 

estas acontecem por acaso? 

Onde ocorrem as inovações na 

organização? 

Organização Nível 2 Proposições Nível 2 Perguntas Teoria 
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Organização Nível 1  Proposições Nível 1 Perguntas Teoria 

Sustentabilidade 

Todos os itens do nível 1 

de sustentabilidade.       

Incorpora a 

RSE/sustentabilidade 

como diferencial 

competitivo. 

Organizações que tentam implantar 

gestão sustentável em uma cadeia de 

suprimentos, por exemplo, as fazem 

devido às pressões ambientais 

externas e para ter uma vantagem 

competitiva. 

A organização incorporou a 

sustentabilidade nos três pilares 

(social, ambiental e econômico)? 

Brito & Berardi 

(2010) 

A opção por ser sustentável foi 

voluntária ou por pressões? 

A organização obteve mais clientes 

após aderir aos pilares da 

sustentabilidade? 

A organização verifica se seus 

fornecedores são sustentáveis? 

Transmite informações 

acerca do desempenho 

ambiental, social, 

econômico e de 

governança. 

Há a integração de processos nos 

âmbitos sociais, ambientais e de 

governança nas organizações. As 

empresas estão executando 

mudanças de forma prática em todos 

os aspectos de suas operações, tais 

como, pesquisas, desenvolvimento e 

planos de produção. 

Há a integração de processos nos 

âmbitos sociais, ambientais e de 

governança na organização? 

Callan & Thomas 

(2009) e Donaire 

(1999) 

Como é esta integração? 

A organização fez ou está fazendo 

mudanças, de forma prática, em 

todos ou algum dos aspectos de 

suas operações, tais como, 

pesquisas, desenvolvimento e 

planos de produção? 

Se sim, quais? 

Plano de gerenciamento 

de resíduos sólidos pós 

consumo considerando a 

não geração, a redução, a 

reciclagem, a 

reutilização, o tratamento 

e disposição final de 

resíduos sólidos de forma 

ambientalmente 

adequada. 

As organizações estão investindo na 

redução dos impactos negativos ao 

meio ambiente e à sociedade. 

Esta organização investe na 

redução dos impactos negativos ao 

meio ambiente e à sociedade? 
Rocha, Gomes, 

Kneipp, & 

Camargo (2013) e 

Donaire (1999) 

Se sim, como? 

Quanto é investido? 

Está percebendo retorno? 

GP 

Reconhece os benefícios 

da gestão de projetos. 

O gerenciamento de projetos é um 

instrumento importante no auxílio da 

mudança e no desenvolvimento das 

organizações. 

Você reconhece os benefícios da 

gestão de projetos? 

Rocha, Gomes, 

Kneipp, & 

Camargo (2013) 

A organização reconhece os 

benefícios da gestão de projetos? 

O gerenciamento de projetos é um 

instrumento importante no auxílio 

da mudança e no desenvolvimento 

da organização? 

Por que? 

Há o apoio em todos os 

níveis da organização ao 

gerenciamento de 

projetos. 

Deve haver o apoio visível da alta 

administração e de outras gerências. 

Há o apoio, em todos os níveis da 

organização, ao gerenciamento de 

projetos? Paulk, Weber, 

Curtis, Chissis 

(1995) apud 

Carvalho e 

Rabechini (2011) 

Como ocorre este apoio? 
Há investimento financeiro para 

que a gestão de projetos seja bem 

aceita por toda a esquipe? 
Ha algum tipo de incentivo para a 

aceitação da gestão de projetos?  

Investimentos em 

treinamentos em gestão 

de projetos. 

Há evidências dos benefícios de 

investimento em tempo de 

desenvolvimento e uso de métodos 

de gerenciamento de projetos. 

Investimentos em treinamentos em 

gestão de projetos são feitos? 

Patah & Carvalho, 

(2012) 

Com que frequência? 
Há evidências dos benefícios de 

investimento em tempo no 

desenvolvimento e uso de métodos 

de gerenciamento de projetos? 
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Há evidências dos benefícios de 

investimento em gestão de 

projetos? 

Inovação 

As equipes se recusam a 

pensar fora da caixa. 

A inovação contínua é relacionada à 

capacidade de os recursos humanos 

trabalharem na organização, ou seja, 

depende de uma cultura que encoraje 

(não de forma impositiva) o 

empreendedorismo individual e em 

grupos. 

A equipe de inovação se relaciona 

com outras equipes na 

organização? 

Matos (2009) e 
Knox (2002) 

A equipe de inovação se relaciona 

com outras equipes de outras 

organizações? 

Se sim, com que frequência? 

A organização incentiva o bom 

relacionamento das equipes? 

Alta administração 

enfatiza seu apoio para 

inovações, por exemplo, 

através da promoção de 

sistemas de sugestões de 

funcionários ou 

desenvolve e comunica 

objetivos de inovação. 

Fatores internos condicionantes da 

inovação: motivação, liderança, 

clima inovador, etc. 

Os líderes incentivam a inovação? 

Barbieri (2003) 

Você acredita que a organização 

tem um clima inovador? 

Por que? 

Há a promoção de sugestões de 

funcionários para desenvolver ou 

comunicar os objetivos de 

inovação? 

Transferência de 

conhecimentos para 

outras divisões ou 

cooperar com outras 

divisões não é 

considerado tão 

importante. 

A organização inovadora deve 

implantar novas técnicas de gestão 

ou mudanças, de forma significativa, 

para melhorar o uso do 

conhecimento e a eficiência no 

desempenho dos trabalhos. 

Transferência de conhecimentos 

para outras divisões ou cooperar 

com outras divisões não é 

considerado tão importante? 

PINTEC  (2014) 

A organização investe em novas 

técnicas de gestão de mudanças, 

focando melhorar o uso do 

conhecimento e a eficiência no 

desempenho dos trabalhos. 

Se sim, como? 

Você transfere seus conhecimentos 

quando estimulado? 

Organização Nível 3 Proposições Nível 3 Perguntas Teoria 

Sustentabilidade 

Todos os itens do nível 2       

Gestão participativa. 

Práticas gerenciais sustentáveis 

influenciam o aprendizado dos 

colaboradores. Eles as incorporam 

não somente nas organizações como 

em sua vida pessoal.  

Você incorpora parte do que 

pratica na organização, relacionado 

a sustentabilidade, fora daqui?  

Almeida 2007 e 
Maimon (1996). 

O que e como? 

Busca soluções de forma 

espontânea para ajudar a 

organização a ser mais 

sustentável? 

Com que frequência? 

Patrocínio ou 

desenvolvimento de 

programas para o melhor 

uso dos materiais, água e 

energia.  

Fazer com que os recursos sejam 

mais produtivos é o maior desafio de 

curto prazo para a sustentabilidade 

nas corporações.  

A organização faz com que os 

recursos sejam mais produtivos? 

Smeraldi (2009) 
É uma tarefa considerada 

desafiadora a curto prazo? 

De quanto é o investimento nestes 

tipos de programa? 

Há retorno? 

Patrocino e implantação 

de projetos educativos 

para os funcionários com 

foco na conscientização 

ambiental. 

Ao seguir as bases da 

sustentabilidade, o processo de 

inovação torna-se mais exigente e 

complexo. A organização precisa 

trabalhar mais para alcançar 

Há uma exigência (ou esforço) 

maior por parte dos colaboradores 

da área da inovação devido a 

implantação da sustentabilidade na 

organização? 

Van Mierlo et al., 

(2010), Elzen, 

Geels, Leeuwis, & 

Van Mierlo (2011) 

e Barbieri et al. 
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tecnicamente esse requisito. A organização investe em 

educação com o intuito de ter 

retorno em inovações sustentáveis? 

(2010) 

A organização investe em outras 

formas de conscientização? 

Quais? Está percebendo o retorno 

do investimento? 

GP 

A cultura da organização 

é propicia para gestão de 

projetos. 

A cultura organizacional agiria 

naturalmente como um mecanismo 

de controle, influenciando 

informalmente na aprovação ou 

proibição de determinados 

comportamentos. 

A organização incentiva o 
gerenciamento de projetos? 

Santos (2003) 

A alta gerencia apoia a gestão de 
projetos? 

Mudanças foram feitas para a 
implantação do gerenciamento de 
projetos? 

Gerentes funcionais e gerentes de 
projetos entenderam seu papel 
depois da implementação das 
melhores práticas em 
gerenciamento de projetos? 

Há o apoio em todos os 

níveis da organização ao 

gerenciamento de 

projetos. Idem item 6 de GP do nível 2     

Há o retorno dos 

investimentos em 

treinamentos de GP. 

Investir no gerenciamento de 

projetos traz retorno financeiro para 

as organizações, fazendo com que os 

investimentos valham a pena. 

Investir no gerenciamento de 

projetos está trazendo retorno 

financeiro para a organização? 

Patah (2010) 
Para você os investimentos 

valeram a pena? 

No que eles foram investidos? 

Como foi investido? 

Inovação 

A cultura corporativa 

está mudando, 

considerando cultura de 

aprendizagem em 

constante crescimento 

como uma oportunidade 

para aprender. 

Cada organização possui uma 

cultura interna e ela pode ser 

mutável no que tange à rotina, 

normas sociais, costumes, estruturas 

e parâmetros. 

A organização está investindo em 

conhecimentos? 

Morgan (2011) 

Mudanças estão sendo percebidas 

na organização com a intenção de 

melhorar o grau de inovação? 

Se sim, que tipo de mudanças? 
Está aumentando a quantidade de 

inovação? 

Ideias são avaliadas e 

recompensadas com 

incentivos. 

A inovação contínua depende de 

uma cultura que encoraja o 

empreendedorismo individual e em 

grupos. Mas não de forma 

impositiva pois isto pode impedir a 

criatividade. 

Há o encorajamento ou incentivo 

para a inovação? 

Knox (2002) e 

Matos (2009) 

Como é feito este incentivo? 

Está tendo resultados? 

Você já colaborou com alguma 

ideia? 

Avaliação comparativa 

permanente dos 

mercados relevantes 

revela oportunidades de 

melhoria e é usada para 

otimizar processos e 

produtos. 

Prospectar o ambiente para 

identificar e processar sinais 

relevantes sobre ameaças e 

oportunidades relacionadas às 

mudanças; decidir a quais destes 

sinais deve-se responder, com base 

no alinhamento estratégico 

É feito na organização uma 

avaliação comparativa dos 

mercados relevantes, para perceber 

oportunidades de melhoria?  

Tidd et al. (2008) As melhorias, se percebidas, são 

usadas para otimizar processos e 

produtos? 

Se é feito, como ocorre? 

Com que frequência? 

Organização Nível 4 Proposições Nível 4 Perguntas Teoria 

Sustentabilidade 
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Todos os itens do nível 3 

de sustentabilidade.       

Integração dos atributos 

de sustentabilidade em 

seus processos de gestão 

e modelo de negócio. 

A sustentabilidade vem sendo 

introduzida cada vez mais nos 

negócios empresariais. Ações como 

estas influenciam na estratégia e na 

gestão de projetos nas organizações. 

As questões relacionadas à 

sustentabilidade, introduzidas na 

organização influenciam a gestão 

de projetos? Barbieri, Alves, & 

Nascimento (2014) 

e Sanches (2000) 

De que forma? 

Há a integração dos atributos da 

sustentabilidade no processo de 

gestão ou no modelo de negócio? 

Como? 

A empresa integra a 

gestão da 

RSE/sustentabilidade na 

forma de conduzir os 

negócios. 

Os aspectos ambientais e sociais 

devem ser integrados na estratégia 

das unidades de negócio, além de 

terem um efetivo gerenciamento de 

projeto. 

A empresa integra a gestão da 

sustentabilidade na forma de 

conduzir os negócios? 
Figge, Hahn, 

Schaltegger, & 

Wagner (2008) 

Como? 

O aspecto da sustentabilidade tem 

um efetivo gerenciamento de 

projeto? 

Como é feito? 

Incentivo por meio de 

ações de consumo 

consciente. 

Fazer com que os recursos sejam 

mais produtivos é o maior desafio de 

curto prazo para a sustentabilidade 

nas corporações. Isto porque é 

preciso incluir em seus processos: a 

redução de desperdícios, a 

transformação de resíduos em 

matéria prima, materiais alternativos, 

redução de energia e transporte 

Há o incentivo por meio de ações 

de consumo consciente? 

Smeraldi (2009) 

A organização trabalha e investe 

para que os funcionários reduzam 

o desperdício? 

Como? 

Com que frequência? 

GP 

Dedicação para 

benchmarking. 

A organização e os funcionários 

devem participar de workshops, 

congressos, debates ou grupos de 

discussão, com o intuito de 

monitorar e captar as tendências das 

atividades de ciência, tecnologia, 

inovação e sobretudo se modernizar 

quanto as práticas de gestão 

organizacional. 

A organização e os funcionários 

devem participar de workshops, 

congressos, debates ou grupos de 

discussão? 

Oliveira e 

Carvalho (2015) 

Com que frequência? 

Você acha que isto ajuda? 

Por que? 

Há um escritório de 

processo ou centro de 

excelência. 

A organização que opta por fazer a 

gestão de seus projetos, e é 

culturalmente inovadora, deve ter 

um PMO ou escritório de gerência 

de projetos. 

Há um escritório de processo ou 

centro de excelência? 
Cleland e Ireland 

(2004) 

Desde quando? 

Há uma análise 

quantitativa do 

benchmarking (processos 

e metodologias). 

São utilizadas medições do produto e 

do processo. 

Há uma análise qualitativa do 

benchmarking (processos e 

metodologias)? 
Paulk, Weber, 

Curtis, Chissis 

(1995) apud 

Carvalho e 

Rabechini (2011) 

Como é feito? 
São utilizadas medições do 

produto e do processo? 

Como é feito? 

Há uma análise 

qualitativa do 

benchmarking 

(cultura/aplicação do 

gerenciamento de 

projetos). 

O processo de gestão deve ser 

mensurado. A gestão de atividades e 

o processo de tomada de decisão 

carecem de novas formas de 

mensurar o progresso, e os 

indicadores são ferramentas 

imprescindíveis neste processo.  

Há uma análise quantitativa do 

benchmarking (cultura/aplicação 

do gerenciamento de projetos)? 

Bellen (2006) 
O processo de gestão é 

mensurado? 

Se sim, como? 
Resultados positivos são 

percebidos? 

Inovação 
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Clientes, fornecedores e 

outras partes interessadas 

estão integrados nas 

fases iniciais do processo 

de ideação e 

desenvolvimento de 

produtos.  

Os “atores” organizacionais, fontes 

de ideias ou não, podem interferir ou 

influenciar em projetos das 

organizações. 

Clientes, fornecedores e outras 

partes interessadas estão 

integrados nas fases iniciais do 

processo de idealização e 

desenvolvimento de produtos? 

Cunha & Santos, 
(2008) 

Os “atores” organizacionais, fontes 

de ideias ou não, podem interferir 

ou influenciar em projetos das 

organizações? 

Como é feita esta integração? 

É percebido retorno? 

Oficinas de criatividade, 

integração de partes 

interessadas relevantes, e 

feedback contínuo de 

todas as fontes, dentro e 

fora da organização pode 

facilitar não só a 

melhoria dos produtos 

existentes, mas também a 

transformação de ideias 

em produtos com sucesso 

no mercado previsível.  

Fontes externas de ideias para 

inovação: clientes, fornecedores e 

subcontratados, documentos de 

patentes, revistas científicas, feiras 

de negócios, consultores e auditores, 

agentes de patentes, inventores 

isolados, instituições de pesquisas 

mercadológicas, empresas 

concorrentes atuais e entrantes, e 

empresas de engenharia consultiva. 

Há oficinas para incentivar a 
criatividade? 

Barbieri, Álvares, & 
Cajazeira (2009) 

Há oficinas para integrar as partes 
interessadas? 

Há oficinas para incentivar a 
criatividade entre organizações? 

Se sim, como funciona? 

Cooperação inter 

organizacional dentro e 

fora das redes, com os 

concorrentes, institutos 

científicos e outras 

organizações inicia 

colaborações e alianças 

que podem diminuir os 

riscos e estabelecer 

novas fontes de receita.  

A inovação é movida pela habilidade 

de estabelecer relações, detectar 

oportunidades e tirar proveito das 

mesmas, habilidades estas que são 

fontes de ideias externas ou internas 

nas organizações. 

Há cooperação entre as equipes da 

organização? 

Tidd, Pavitt, & 
Bessant (2008) 

Há incentivos para que isto ocorra?  

Há cooperação entre as equipes da 

organização com outras equipes de 

outras organizações? 

Há incentivos para que isto ocorra?  

Organização Nível 5 Proposições Nível 5 Perguntas Teoria 

Sustentabilidade 

Todos os itens do nível 4       
Lições aprendidas 

documentadas e 

arquivadas.   

A lições aprendidas são 

documentadas? Se sim, com que 

frequência?   

GP 
 Se sim, de que forma são 

arquivadas? 

Lições aprendidas 

documentadas e 

arquivadas. 

Definido, documentado e 

melhorando continuamente. 

As lições aprendidas são 

consultadas em novos projetos? 

Paulk, at al (1995) 

apud Carvalho e 

Rabechini (2011) 

Se sim, com que frequência? 

 

 

Há transferência de 

conhecimento. 

Deve haver na organização formas 

de disseminar o conhecimento 

adquirido, com locais próprios e de 

fácil acesso para transferência de 

conhecimento para aqueles que 

tiverem interesse. 

Há na organização alguma forma 

de disseminar conhecimento? 

Oliveira e Carvalho 
(2015) 

Qual? 

Isto é divulgado na organização? 

De que forma? 

Planejamento estratégico 

para gerenciamento de 

projetos. 

Gerenciar projetos é um ponto forte 

para as organizações se manterem no 

mercado, pois desta forma é possível 

promover as mudanças necessárias 

para acompanhar a dinâmica do 

mercado. 

O gerenciamento de projetos está 

na estratégia da organização? 

Hass (2009) 

A organização acredita que o GP é 

um ponto forte para mantê-la no 

mercado? 

Houve mudanças advindas do 

gerenciamento de projetos. 
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Quais? 

Inovação 

Processo é precisamente 

definido e contém 

oportunidades para 

responder às mudanças 

nas condições do projeto.  

No ambiente organizacional, 

qualquer inovação ou alteração pode 

desencadear processos de mudanças 

que impactam a organização como 

um todo. Estas inovações, quando 

resultam em transformações 

estruturais, influenciam em aspectos 

como cultura, missão e valores da 

organização. 

As inovações resultam em 

transformações estruturais? 

Burke e Litwin 

(1992) 

Se sim, quais? 

Elas influenciam em aspectos 

como cultura, missão e valores da 

organização? 

Houve ajuda externa nestas novas 

mudanças? 

As inovações são 

planejadas e geradas de 

forma sistemática.  

Para que haja projetos inovadores, é 

primordial que as organizações 

trabalhem de forma efetiva na 

geração de ideias. Para isto deve-se 

planejar de forma estratégica os 

novos produtos, serviços e processos 

da organização e assim definir em 

quais áreas a empresa deve atuar. 

Deve-se explorar mudanças e 

vislumbrar oportunidades com 

potencial inovador. 

Como a organização trabalha para 

gerar novas ideias? 

Cooper (1994) e 

Drucker (1997) 

A organização explora mudanças? 

Como a organização percebe uma 

oportunidade de inovação? 

Há o planejamento de forma 

estratégico para novos produtos, 

serviços e processos da 

organização?  

A criatividade é 

incentivada (pode ser por 

meio de incentivos 

financeiros). 

Ter pessoas criativas é essencial para 

uma organização inovadora. Isto 

porque a geração de riqueza nas 

organizações está fortemente 

relacionada aos ativos intangíveis ou 

ativos intelectuais.  

Como a organização mantém os 

funcionários que a interessa? 

Kerzner (2013), 

Tang (1998) 

Você se sente valorizado? 

A organização valoriza pessoas 

criativas? 

Como? 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Com estas proposições foi possível rever a teoria existente dos temas estudados. 

Eisenhardt (1989) argumenta que no estudo da teoria é importante refletir questões como: o 

que é semelhante nas teorias: O que é diferente? E por quê? O referencial teorico permite e 

orienta a elaboração das proposições das questões das entrevistas (Martins, 2008). 

4.2 UNIDADE DE ANÁLISE 

Um estudo de caso pode ser o estudo de um indivíduo, algum evento ou uma entidade. A 

economia de um país ou uma indústria no mercado global, podem ser escolhidas como uma 

unidade de análise para um estudo de caso. As unidades de análise podem exigir um tipo de 

pesquisa diferente e uma estratégia própria de coleta de dados. A especificação correta das 

questões da pesquisa, influenciará na seleção da unidade análise (Yin 2001). A unidade de 

analise também pode ser por meio de indivíduos, pequenos grupos, organizações, 

comunidade, relacionamentos ou projetos (Yin, 2010). A unidade de analise desta pesquisa é 

a organização. 
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Os critérios para a escolha das quatro organizações foram: organizações que trabalhem 

com inovação de forma continua; trabalhem com os três pilares da sustentabilidade e que 

sejam organizações que trabalhem por projetos. Houve uma conversa com profissionais das 

quatro organizações selecionadas de acordo com os critérios acima para confirmar os dados 

que as empresas divulgam sobre estes três aspectos, e assim poder dar andamento neste 

trabalho com as mesmas. Os profissionais indicaram especialistas em inovação, 

sustentabilidade e gestão de projetos. 

Na figura 29 está o método de estudo de casos múltiplos de Yin (2010). 

 

 

Figura 29: Método de estudo de casos múltiplos 

 

Fonte: Yin (2010) 

4.2.1 Estudo de Caso 1 

Trata-se de uma organização multinacional, de origem americana, atuante no segmento 

industrial de química aplicada, com ênfase no mercado de tratamento de águas. A pesquisa foi 

feita na subsidiária latino-americana, que se encontra no município de São Paulo – SP. O 

faturamento global anual da companhia foi de mais de 10 bilhões em 2013, com 45 mil 

colaboradores na época do caso relatado. A subsidiária latino-americana é responsável por 8% 

do faturamento global. 
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No que tange à inovação, a organização em estudo tem atualmente mais de 5.000 patentes, 

mais de 1.000 cientistas trabalhando com inovações, mais de 14 centros de pesquisa e 

desenvolvimento no mundo. O campo de pesquisa é relacionado à água e energia, alimentos, 

bebidas, papel e celulose, mineração, açúcar, álcool e formas de uso dos recursos naturais sem 

impactá-los. 

A sustentabilidade é o que norteia a organização, pois ela é líder global em serviços e 

tecnologias relacionados à água, à higiene e à energia. A organização também tem projetos 

para ajudar seus clientes a alcançarem suas metas de sustentabilidade. Além disto, a empresa 

em estudo tem o compromisso em medir, verificar e relatar os resultados sustentáveis que 

fornece aos seus clientes. Há também um documento chamado “Informe de Responsabilidade 

Social Brasil” onde é apresentado o que foi desenvolvido pela empresa e seus associados nas 

áreas econômica, ambiental, social e de segurança no país. 

4.2.2 Estudo de Caso 2 

Empresa multinacional do ramo automobilístico com sua matriz na Europa. Esta 

organização foi criada na década de 1920 e seus produtos são, automóveis, caminhões e 

motores para aviões. A organização em questão está no Brasil há pouco mais de 50 anos e tem 

o faturamento anual de mais de 7 bilhões de reais. 

Esta organização já recebeu alguns prêmios excelência em inovação no Brasil e no mundo 

por desenvolver algumas tecnologias. Quanto a sustentabilidade, a organização disponibiliza 

anualmente um relatório de sustentabilidade e é possível verificar em seu site que ela trabalha 

os três pilares da sustentabilidade. O primeiro relatório foi publicado no ano de 2013. 

4.2.3 Estudo de Caso 3 

Organização multinacional, com sede na Suécia e subsidiária no Brasil. A unidade 

brasileira atenda toda a América Latina e o escritório fica na cidade de São Paulo, sua unidade 

industrial localiza-se na região Sul do pais. Ela comercializa seus produtos em mais de 50 

países e entrou no mercado brasileiro na década de 90. A empresa vende engenharia 

juntamente com o produto, ou se o cliente preferir, pode adquirir somente o produto fabricado 
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em seus padrões. Atualmente a empresa está com poucos funcionários e operando em baixa 

escada, devido ao atual cenário econômico brasileiro. 

4.2.4 Estudo de Caso 4 

Empresa de pequeno porte situada na cidade de São Paulo com 25 funcionários diretos, 

fora os revendedores em outros estados do Brasil. A organização em questão é da área de 

tecnologia da informação, trabalha com cloud computing, está no mercado a mais de 11 anos 

e trabalha com o conceito de armazenamento de dados nas nuvens desde sua fundação. São 

dois sócios que já na faculdade tinham ideias consideradas novas e assim que se formaram, 

abriram a empresa. 

A empresa foi fundada em ambiente universitário por 2 alunos que admiravam o sistema 

operacional Linux. Trata se de um diferencial, pois poucas empresas trabalham com o Linux e 

todo o ambiente desta organização é voltado para ele. Nesta empresa não se trabalha com 

software proprietário, como por exemplo da Microsoft. O cliente trabalha com o software que 

quiser e a empresa do Caso 4 desenvolve programas de forma que ele possa trabalhar com 

todas as plataformas. O ponto principal é que tudo é voltado para software livre para terem 

liberdade de atuar dentro desse ambiente, desenvolvendo programas e equipamentos 

“legalizados” para o mercado. 

O software livre os permite trabalhar com qualquer sistema operacional, o inverso não é 

verdadeiro. Quem programa com Linux consegue trabalhar nesse ambiente, isso dá uma 

vantagem competitiva com concorrentes. 

Isso também dá liberdade de atuação de trabalho pois não depende das mudanças de quem 

fabrica um software. Por exemplo, se a Microsoft lança uma versão nova, as empresas são 

obrigadas a atualizar, e seu software depende da evolução deles. O Linux tira essa 

dependência e pode dar mais controle para quem o usa. A empresa também trabalha com 

outros softwares livres, por exemplo Dotnet e outras ferramentas chamadas de ferramentas de 

alta produtividade. 
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4.2.5 Resumo dos estudos de caso 

Embora as quatro organizações dos estudos de casos trabalhem com inovação e 

sustentabilidade, elas são de setores completamente diferentes. A organização do Caso 1 (O1) 

é do setor químico e tem uma gama variável de produtos. É uma organização multinacional de 

porte grande. A organização do Caso 2 (O2) é uma multinacional do setor automobilístico, 

tem muitos produtos e é de grande porte. A organização do Caso 3 (O3) é do setor industrial, 

é multinacional e é de porte pequeno, e finalmente, a organização 4 (O4) é de pequeno porte, 

nacional e da área de TI. Na figura 30 é possível ver o resumo dos casos. 

 

 

 

 

 

Figura 30: Resumo dos estudos de caso 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Setor: químico Setor: automobilístico Setor: industrial  Setor: TI 

Porte: grande Porte: grande Porte: pequeno Porte: pequeno 

Faturamento anual 

2014: + de UDS 14 

bilhões globalmente 

Faturamento anual 

2014:  + de 118 bilhões 

de Euros 

Faturamento anual 

2013: UDS 10 

milhões 
Faturamento anual: 

qual o valor? 

Origem do capital: 
multinacional 

Origem do capital: 
multinacional 

Origem do capital: 

multinacional 
Origem do capital: 

nacional 

Nº de funcionários: + 

de 45.000 

Nº de funcionários: + de 

250.000  
Nº de funcionários: 

15 no Brasil 

QTD de 

funcionários: 25 

diretos 

Nº de entrevistados: 4 Nº de entrevistados: 3 Nº de entrevistados: 3 

Nº de entrevistados: 

3 

Tem Escritório de 

projetos 

PMO implantado a 1 

ano e meio 

Tem Escritório de 

projetos 

PMO implantado a 3 

meses 

Tem departamento 

exclusivo de inovação 

Tem departamento 

exclusivo de inovação 

Não tem 

departamento 

exclusivo de inovação 

Tem departamento 

exclusivo de 

inovação 

Tem departamento 

exclusivo de 

sustentabilidade 

Não tem departamento 

exclusivo de 

sustentabilidade 

Não tem 

departamento 

exclusivo de 

sustentabilidade 

Não tem 

departamento 

exclusivo de 

sustentabilidade 

Tem ISO 9001 Tem ISO 14.001 Não tem ISO Não tem ISO 

Fonte: Elaborado pela autora 



91 

 

4.2.6 Resumo Entrevistados 

Para melhor visualizar e entender a pesquisa, abaixo há um quadro com o perfil de cada 

entrevistado. É possível ver o grau de instrução de cada um deles, o tempo que trabalha na 

organização, qual sua formação, a idade do entrevistado, qual setor está trabalhando no 

momento da entrevista e a função em que atua. 

Todos os entrevistados das organizações 1,3 e 4 são do sexo masculino, da empresa 2 

todas são do sexo feminino. 

Figura 31: Resumo entrevistados 

Entrevistado 
Grau de 

Instrução 

Tempo de 

Empresa 
Formação Idade 

Qual setor 

trabalha 
Função 

Organização 1 

Inovação MBA 16 anos 
Contador 

público 
45 Controladoria 

Controlador 

regional da 

Amarica Latina. 

Sustentabilidade Especialização 10 anos 
Engenharia 

elétrica 
50 

Meio ambiente e 

segurança e 

sustentabilidade 

Diretor de 

sustentabilidade 

para a América 

Latina 

GP Especialização 6 anos 
Engenheiro 

mecânico 
48 

Tecnologia e 

equipamentos 

Gerente da área 

de tecnologias 

(equipamentos) 

Entrevistado 4 

Mestre em 

engenharia 

mineral e 

MBA 

executivo 

20 anos 
Engenheiro de 

Minas 
44 

Operação no 

Brasil 

Gerente geral de 

operação no 

Brasil 

 

Organização 2 

Inovação Graduação 10 anos Administradora 36 PMO 

Analista de 

planejamento 

estratégico 

Sustentabilidade Pós-graduada 15 anos 
Administração 

de empresa 
31 

Business 

Innovation 
Gerente 

GP Mestrando 15 anos 
Secretariado 

executivo 
39 PMO 

Gerente de 

Projeto 

Organização 3 

Inovação Graduação 8 
Engenheiro 

mecânico 
55 Projetos (Europa) 

Responsável 

pelos projetos 

Europa 

Sustentabilidade 
Mestrado em 

administração 
5 anos 

Engenheiro 

mecânico 
49 

Projetos e 

administração 

geral da 

subsidiária 

brasileira 

Responsável 

pelos projetos 

locais e das 

atividades 

administrativas e 

financeiras 

GP Graduação 12 
Engenheiro 

mecânico 
47 Comercial 

Responsável 

comercial 

Organização 4 

Inovação Graduação 12 anos Engenharia 37 Comercial Sócio 
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Entrevistado 
Grau de 

Instrução 

Tempo de 

Empresa 
Formação Idade 

Qual setor 

trabalha 
Função 

Sustentabilidade Graduação 12 anos Engenharia 38 Desenvolvimento Sócio 

GP Especialização 2 anos 
Ciências 

contábeis 
28 PMO 

Gerente de 

Projetos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

4.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

A técnica de coleta de dados envolveu análise de documentos primários e secundários, 

além de entrevistas com roteiro semiestruturado. O meio da coleta dos dados foi cross-

sectional, o qual ocorre em um só momento e tem a pretensão de descrever e analisar uma ou 

mais variáveis/proposições, em um particular intervalo de tempo, conforme Sampieri, 

Collado, & Lucio (2006). Yin (2010) esclarece que a coleta de dados pode ser feita por meio 

de: análise de documentos, observação direta e entrevistas. Conforme já informado, esta 

pesquisa teve entrevista semiestruturadas e segundo Yin (2010) esta técnica associa uma fonte 

importante de evidências aos estudos de caso. 

Gil (2008) explica que a pesquisa documental é relativamente parecida com a 

bibliográfica, entretanto, a diferença está no tipo de fonte. Na pesquisa documental, pode-se 

analisar os documentos chamados por Gil (2008) de “primeira mão”, mas existem também, 

aqueles que já foram processados, mas podem receber outras interpretações, como relatórios 

de empresas, tabelas, etc. A pesquisa também é descritiva pois, segundo Gil (2008), pressupõe 

o uso de ferramentas de coleta de dados padronizadas – questionários e escalas. 

Segundo Eisenhardt (1989), a partir da coleta de dados de diferentes perspectivas e de 

diferentes fontes, por meio do cruzamento de uma fonte com outra, a constatação é mais forte 

e melhor sustentada. 

As entrevistas aconteceram em momentos diferentes, pois dependeram da disponibilidade 

dos entrevistados. Cada entrevista foi gravada e transcrita logo após o término, pois segundo 

Zanelli (2002) isto é vital para permitir maior fidelidade no momento da transcrição além de 

ajudar a não esquecer fatos ocorridos durante a entrevista que não aparecem na gravação 

(como as ênfases e expressões faciais). Segundo Martins e Theóphilo (2009) em um estudo de 

caso o pesquisador deve agir de forma investigativa, deve ser capaz de entender e interpretar 

as informações coletadas e perceber se há contradições ou convergências, além de ver se há 

necessidade de mais informações. Como visto anteriormente, as questões das entrevistas 

foram elaboradas tendo como suporte as proposições, e passaram por pré-testes e validações 

de conteúdo e roteiro. 
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Nas organizações 1 e 2 houve a possibilidade de analisar documentos relativos a inovação 

e sustentabilidade pelo tempo que foi necessário, além de livre acesso para conversas 

informais com qualquer funcionário. Na organização 3 a pesquisa foi feita exclusivamente por 

meio das entrevistas, a organização 4 liberou a análise de documentos, observação e 

entrevistas. 

4.4 PROCEDIMENTOS E ANÁLISE DE DADOS 

Não existe um padrão ou formato específico para um estudo de caso, e mesmo sendo o 

fator mais importante da construção da teoria, é também a fase mais difícil da pesquisa 

(Eisenhardt, 1989). 

Martins & Theóphilo (2009) afirmam que ao se analisar os dados não se deve esquecer do 

material bibliográfico e de outras naturezas que compõe a plataforma teórica do estudo, que 

serve de importante base para a sustentação das análises, classificações, categorizações, 

teorizações, comentários e conclusões. 

Para auxiliar na análise dos dados usou-se o software NVIVO, próprio para pesquisas 

qualitativas. As entrevistas foram transcritas com o uso do software MS Word e gravadas no 

formato “.doc”. Posteriormente, foi feita a codificação dos arquivos, associando-se o conteúdo 

dos arquivos aos eixos de interesse do presente trabalho: “projetos”, “sustentabilidade” e 

“inovação”. Finalmente, foi utilizada o recurso de análise de cluster, de maneira a identificar 

os principais conceitos e ideias que surgem em torno dos principais eixos.  

Segundo o desenvolvedor do programa, ele pode ajudar a análise nos seguintes pontos: 

 Trabalhar de forma sistemática e não perder dados; 

 Apurar suas informações e descobrir conexões sutis de formas que simplesmente 

não são possíveis de serem obtidas manualmente; 

 Provar rigorosamente suas descobertas com evidências; 

 Trabalhar facilmente com o material na sua língua; 

 Compartilhar facilmente seu trabalho com outros.  
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

A seguir são apresentadas as análises de cada uma das 4 organizações estudadas, foram 12 

entrevistados (pessoalmente) e um questionário de uma das pessoas que seriam entrevistadas 

(desistiu de participar da entrevista). Esta pessoa é da organização 2 e preferiu responder as 

mesmas questões feitas aos outros entrevistados, sobre sustentabilidade, mas não gravar, desta 

forma escreveu as respostas em uma folha sulfite. Em princípio ela irá falar sobre inovação, 

área em que trabalha, mas no último dia pediu para escrever sobre sustentabilidade. 

Quanto a organização 1, houveram algumas divergências de informações entre o 

entrevistado de inovação e sustentabilidade. Documentos foram analisados e para melhor 

qualidade da pesquisa, foi entrevistada uma quarta pessoa. Para esta quarta entrevista foi 

usado o apêndice G, com perguntas chave e algumas outras para não ficar evidente, ao 

entrevistado, quais eram as dúvidas. Perguntas dos 3 constructos foram feitas, com mesmo 

propósito. 

Inicialmente esta pesquisa iria contemplar três organizações, mas devido à resistência da 

entrevistada da organização 2, como garantia optou-se em entrevistar uma quarta organização. 

As entrevistas das organizações 3 e 4 ocorreram conforme o planejado. Na figura 32 é 

possível ver detalhes de cada entrevista. 

Figura 32: Resumo das entrevistas 

Entrevistado 
Tempo Análise documentos Características 

Organização 1 

Entrevistado GP 
36’ Analise de 

documentos 

primários e 

secundários. Foi 

possível conversar 

com outros 

funcionários 

informalmente. 

Respondeu todas as questões sem reservas. 

Foi simpático o tempo todo. 

Entrevista 

Inovação 

27’ Respondeu todas as questões sem reservas. 

Foi simpático o tempo todo. Disse que se 

precisasse de algo mais, estaria a disposição 

para outras entrevistas. 

Entrevistado 

Sustentabilidade 

18’ Respondeu todas as questões sem reservas. 

Foi simpático o tempo todo. A entrevista 

ocorreu em um restaurante. Foi demitido 

poucos dias depois da entrevista. 

Entrevistado 4 
23’ Respondeu todas as questões sem reservas. 

Foi simpático o tempo todo. 

Organização 2 
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Entrevistado 
Tempo Análise documentos Características 

Entrevistado GP 
40’ Não houve análise de 

documentos 

primários. Somente 

foi possível analisar 

documentos 

secundários. 

Respondeu todas as questões sem reservas. 

Foi simpática o tempo todo. 

Entrevista 

Inovação 

25’ Respondeu todas as questões que sabia sem 

reservas. Foi simpática o tempo todo. 

Entrevistado 

Sustentabilidade 

- Remarcou a entrevista 3 vezes até dizer que 

não faria. Aceitou responder as questões em 

uma folha sulfite desde não fosse sobre sua 

área, e sim sobre sustentabilidade. 

Organização 3 

Entrevistado GP 
25’ Analise de 

documentos 

primários e 

secundários. Foi 

possível conversar 

com outros 

funcionários 

informalmente. 

Respondeu todas as questões sem reservas. 

Foi simpático o tempo todo. 

Entrevista 

Inovação 

20’ Respondeu todas as questões sem reservas. 

Foi simpático o tempo todo. 

Entrevistado 

Sustentabilidade 

17’ Respondeu todas as questões sem reservas. 

Foi simpático o tempo todo. 

Organização 4 

Entrevistado GP 
31’ Analise de 

documentos 

primários e 

secundários. 

Respondeu todas as questões sem reservas. 

Foi simpático o tempo todo. Disse que se 

precisasse de algo mais, estaria a disposição 

para outras entrevistas. 

Entrevista 

Inovação 

29’ Respondeu todas as questões sem reservas. 

Foi simpático o tempo todo. Disse que se 

precisasse de algo mais, estaria a disposição 

para outras entrevistas. 

Entrevistado 

Sustentabilidade 

15’ Respondeu todas as questões sem reservas. 

Foi simpático o tempo todo. Disse que se 

precisasse de algo mais, estaria a disposição 

para outras entrevistas. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

5.1 ANÁLISE CLUSTER 

O cluster da figura 33 é relacionado aos três temas em estudo. Foi feito com o auxílio do 

software NVIVO, utilizando as 13 entrevistas como fonte. Encontrou-se 6 grupos de palavras 

mais usadas nas entrevistas. 

É possível ver no canto direto inferior da figura 33 um grupo com 3 palavras usadas 

sempre juntas pelos entrevistados: retorno, investimento e sustentabilidade. Isso mostra a 

preocupação que os líderes têm sobre o retorno dos investimentos em sustentabilidade. Nas 

entrevistas foi possível perceber que as organizações veem o investimento no social como um 

benefício interno da organização. Quanto aos investimentos em benefícios ambientais, elas o 

fazem também como forma de agregar valor às empresas, buscando divulgar qualquer 



96 

 

melhoria neste ponto. Excluindo o departamento ou pessoas responsáveis pela 

sustentabilidade, os funcionários não tinham conhecimento, de fato, do que é sustentabilidade. 

Eles a associam sempre ao pilar ambiental. 

Figura 33: Cluster geral 

 
Fonte: NVIVO 

Na parte superior direita da figura 33 também é possível perceber que quando se fala de 

inovação, os entrevistados usaram palavras similares e, por vezes, as mesmas: incentivo, 

mudanças, colaboração. Este grupo de palavras foi usado com frequência perto de outro 

grupo: cultura, novos, financeiro, valores, conhecimento e funcionários. A palavra cultura não 

foi associada da mesma forma com gestão de projetos ou sustentabilidade, mesmo que a 

organização as tenha (conforme análises nas próximas páginas).  

Todas as organizações entrevistadas trabalham com os três temas estudados nesta 

dissertação, mas há uma preocupação maior em se manterem inovadoras, para não perder a 

competitividade no mercado. A exceção é a organização 1, que possui um forte trabalho nos 
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três temas. Tirando o setor que fabrica produtos para extração de petróleo, as inovações desta 

organização são voltadas à sustentabilidade. 

No lado esquerdo da figura 33, é possível observar-se dois outros grupos próximos, quase 

se misturando: projetos, gerentes e gerenciamento com gente, pessoas, equipe, processo, 

tempo. Trata-se sobre gestão de projetos, e as palavras gente, equipe, pessoas, processos, 

surgiram quando eles falaram da importância dos treinamentos e da frequência destes 

treinamentos. 

E no centro da figura pode-se ver as principais preocupações apontadas nas organizações: 

resultados, produtos, desenvolvimento, atuação e ela mesma (organização). 

5.2 ORGANIZAÇÃO 1 

5.2.1 Análise Sustentabilidade 

A organização incorporou a sustentabilidade nos três pilares (social, ambiental e 

econômico), a integração desses atributos já está na estratégia da organização, conforme 

orientam Barbieri, Alves & Nascimento (2014) e Sanches (2000). Embora, segundo o 

entrevistado “o maior foco da organização é ter produtos para ajudar o cliente a ser 

sustentável”. 

A opção por ser sustentável veio de forma espontânea, e foi se tornando mais evidente e 

tendo mais investimento à medida que a organização percebeu o quanto isso poderia ser 

vantajoso para sua imagem e economia. “O ganho financeiro ao vestir a camisa da 

sustentabilidade é muito vantajoso” segundo o entrevistado. 

A empresa integra a gestão da sustentabilidade na forma de conduzir os negócios, muitas 

vezes muda a forma de conduzir um processo, pensando na sustentabilidade. Se um 

funcionário não se adapta com todas as regras mesmo depois de todos os treinamentos, ele 

não fica na organização. O aspecto da sustentabilidade tem um efetivo gerenciamento de 

projeto, item esse que é fundamental para a organização que se diz sustentável (Figge, Hahn, 

Schaltegger & Wagner, 2008). Há na empresa, indicadores de consumo de energia e de 

resíduo, com metas estabelecidas para os mesmos, inclusive porque para se conseguir a 

ISO14000, regras devem ser seguidas. 

Perguntou-se ao entrevistado 4, se a organização já era sustentável antes da aquisição da 

outra empresa e a resposta foi: “as duas organizações já tinham ações na Down Jones em 
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sustainability. ” Isso sugere que as duas organizações contemplavam a sustentabilidade como 

fator relevante, mesmo antes da aquisição. Durante o ano que se seguiu, a empresa perdeu o 

índice de sustainability, pois não teve hábil para organizar e enviar a documentação para 

manutenção do índice. O resultado foi que a queda das ações neste período. 

Esta organização faz investimentos em inovação, com foco em projetos de sistemas de 

gestão ambiental, além do desenvolvimento de produtos para tratamento do meio ambiente. 

Um exemplo dado pelo entrevistado foi o derramamento de petróleo do caso da APP no Golfo 

do México, onde a organização despontou como um dos principais atores no processo de 

contenção do óleo vazado. Rocha, Gomes, Kneipp & Camargo (2013) dizem que as 

organizações devem buscar o desenvolvimento, todavia sem perder o foco em projetos de 

sistemas de gestão ambiental. 

As empresas devem ainda investir em mecanismos para reduzir os impactos negativos de 

sua operação (Leal, 2009) e Sanches, 2000). Neste sentido, a O1 investe na redução dos 

impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade, mantendo equipes dedicadas a este 

propósito. Desde a concepção do produto, o que eles chamam de product declaration, buscam 

criar produtos que sejam menos agressivos, ou que tenham uma recuperação mais fácil. Este 

trabalho é considerado pela organização como um verdadeiro desafio, conforme já havia 

estudado Smeraldi (2009). 

Os fatores legais influenciam a forma de condução do negócio (Barbieri, 2014), não só 

para obtenção das licenças de operação, mas também com foco nos clientes que pensam da 

mesma forma. Além das exigências legais de cada país em que a organização opera, há 

padrões sustentáveis que devem ser seguidas globalmente, desde medidas simples, tal qual a 

não adoção de copos descartáveis para os funcionários, até aspectos mais amplos, como a 

contratação de fornecedores sustentáveis. Segundo o entrevistado: “Existe todo um processo 

de investigação para verificar se os fornecedores não adotam práticas ilegais ou antiéticas”. 

A organização verifica se seus fornecedores mais relevantes são sustentáveis. Por 

exemplo, a empresa que faz a limpeza de tanques passa por vistorias e auditorias trimestrais. 

Isso não ocorre com todos os fornecedores, pois são muitos, porém há uma classificação dos 

fornecedores em função do seu potencial de impacto, levando ao acompanhamento de 

algumas destas empresas. Há critérios para definir e escolher os fornecedores, os maiores são 

auditados para verificar se realmente são sustentáveis, considerando os três pilares. São 

considerados, por exemplo, os aspectos de segurança, saúde e meio ambiente de empresas que 

fazem a logística, se tem tratamento de resíduos, etc. Essa verificação dos fornecedores faz 
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parte da tentativa de implantar a gestão sustentável na cadeia de suprimentos, pressão essa 

necessária para a sustentabilidade (Brito & Beraldi, 2010). 

A organização busca fazer com que os recursos sejam mais produtivos, “produzindo mais 

com menos”. Pôde se perceber que isso é como uma regra na organização, buscar a melhoria 

continua nos processos de produção e engenharia do produto. Inclusive há incentivos 

financeiros para ideias que melhorem a sustentabilidade de alguma forma. Quando algum 

funcionário apresenta um projeto que possa dar retorno, se for bem estruturado, tem boa 

chance de ser aprovado, mesmo em épocas de restrição de despesas. Além disso, existe uma 

verba dedicada para o investimento em educação, com o intuito de ter retorno em inovações 

sustentáveis. 

Os colaboradores buscam soluções de forma espontânea, para ajudar a organização a ser 

mais sustentável. Normalmente tem alguns comitês, que os gerentes montam, sobre segurança 

do meio ambiente e no final recebem feedback com ideias, de forma voluntária. Há reuniões 

frequentes, dependendo do departamento pode ser semanal e outros casos pode mensal. Os 

gerentes também fazem reuniões para discutir resultados com a equipe sobre segurança e 

meio ambiente, “...esse mês foi tanto, nosso indicador foi tanto...me fala lá na sua região 

fulano...aí um outro dá uma ideia...”, exemplificou o entrevistado. 

Há o incentivo para ações de consumo consciente como por exemplo, minimizar o uso de 

papel, plástico, aumentar a quantidade de item reciclados e redução de garrafas de águas. 

Enfim coisas simples, mas que tem um impacto grande na empresa. Quando perguntou se o 

entrevistado incorpora parte do que pratica na organização, relacionado a sustentabilidade, 

fora da empresa, ele respondeu que sim e que conhece muitas pessoas que também o fazem. 

Almeida (2007) e Maimon (1996) incentivam a gestão participativa, pois neste caso a 

sustentabilidade é melhor absorvida pelos colaboradores, e que em alguns casos incorporam 

algumas práticas sustentáveis fora da organização. 

Quanto ao aspecto social, a organização busca a integração com o entorno, respeita as 

normas e costumes locais, conforme orienta Barbieri et al (2014). A organização faz uma 

espécie de encontro com os moradores da região quando implanta uma fábrica nova. 

Procuram contratar preferencialmente pessoas do entorno como forma de beneficiá-los. Em 

uma das fábricas visitadas durante uma das entrevistas foi possível ver que uma favela se 

formou em volta da fábrica. Anteriormente era um terreno vazio, não havendo moradias em 

um raio de 3 Km, conforme projetos apresentados por um dos funcionários. A empresa 

construiu uma escola, conforme solicitada em uma dessas reuniões para interagir com a 

comunidade local. Respeitar os costumes locais ou trazer a população do entorno para 
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interagir durante a construção de uma fábrica pode diminuir a resistência à implantação do 

novo projeto (Barbieri et al., 2014). 

A organização sustentável deve patrocinar e implantar projetos educativos voltados à 

conscientização ambiental para seus colaboradores (Van Mierlo et al.,2010, Elzen, Geels, 

Leeuwis & Van Mierlo, 2011 e Barbieri at al., 2010). A organização investe em formas de 

conscientização, por exemplo, toda reunião, de qualquer área começa com o tema meio 

ambiente e sustentabilidade. Há também outras promoções do tema: o Safety Day, Semana da 

Sustentabilidade, Inovation Day. Enfim todo departamento tem que se reunir pelo menos uma 

vez por ano só para falar de sustentabilidade. 

Nas reuniões ou convenções, enfim, em todo evento deve ter um dia específico para falar 

de sustentabilidade e segurança do trabalho, mesmo a convenção de 3 ou 4 dias, 1 deles deve 

ser dedicado a isso. Há pessoas chave em cada departamento, as quais eles chamas de “lider 

champion”, que são como um elo com a área da sustentabilidade. Quando há eventos, essas 

pessoas são acionadas para ajudar a organizar. Às vezes essa pessoa já está apta a organizar o 

próprio evento. 

As lições aprendidas são consultadas em novos projetos, segundo os entrevistados, com 

frequência por toda a organização. Pode ser consultado por todos, sempre que quiserem. 

Antes era em pasta física e agora é eletrônico. Há um processo: qualquer pessoa pode gerar 

lições, em seguida estas passam pelos líderes e depois vão para o departamento de 

comunicações que as liberam para consulta. 

Há cursos que os funcionários devem fazer e refazer a cada três anos, treinamentos dentro 

e fora da organização. Mesmo cursos de segurança, por exemplo para quem não vai trabalhar 

com isso, a pessoa deve ter conhecimento sobre o assunto. Segundo o entrevistado “as 

pessoas devem saber identificar uma coisa e saber o risco que tem ali”. 

Quanto ao clima organizacional, o entrevistado 4 informou que ainda tem funcionários 

falando que a organização comprada tinha práticas mais sustentáveis, principalmente quanto 

aos aspectos sociais. Haviam mais premiações e alguns se sentiam mais valorizados 

anteriormente, como por exemplo, um funcionário Blue Belt tinha direito a um carro de luxo 

da organização. Mas segundo os gestores atuais tudo isso era resultado da gestão 

despreparada que levou a organização comprada a ter problemas financeiros. Hoje somente 

funcionários Gold Belt tem direito a ter um carro mantido e comprado pela organização. 
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Figura 34: Resumo análise das camadas organização 1 - Sustentabilidade 

Camadas Sustentabilidade 
Características 

Cultura 
Organização foi criada pensando nos aspectos da sustentabilidade 

para ela e para seus clientes. 

Liderança 
Busca incentivar as práticas sustentáveis. 

Capital Humano 
Colaboram com a sustentabilidade e incorporam fora da 

organização. 

Estrutura e Processo 
Quando há um produto inovador e sustentável, se preciso for 

criam uma nova estrutura (como se fosse uma pequena empresa 

dentro da empresa). Novos vendedores, equipe especial para 

gerenciar, processos mais ágeis para implantar tudo isso. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

5.2.2 Análise Inovação 

Há projetos voltados para inovação, pois a empresa vive de inovação radical e 

incremental. São mais de 14 (quatorze) centros de pesquisa voltados a inovações, mas além 

disso desenvolvem soluções para as necessidades dos clientes. 

A organização 1 comprou a organização Y, que era do mesmo porte, e ambas já tinham a 

cultura da inovação. Grande parte dos investimentos já eram feitos nessa área. Quando a 

aquisição ocorreu, o clima na nova organização ficou conflitante, pois eram duas culturas, 

embora sendo parecidas organizacionalmente (tanto no Brasil quanto nos EUA). A 

organização 1 tinha mais ferramentas gerenciais que a organização Y e teve que investir 

tempo e dinheiro para preparar os funcionários, além de os treinarem para trabalhar com as 

novas ferramentas. Cunha (2005) enfatizam a necessidade dessas ferramentas gerenciais, caso 

contrário o gerenciamento da inovação seria ad-hoc. Agora, depois de 4 anos, “as coisas 

melhoraram” e percebe-se que a cultura é uma só. Todos estão buscando objetivos comuns: 

passar pela atual crise no Brasil sem fechar nenhum escritório ou fabrica. 

Segundo o entrevistado 4: “Nesse momento ainda tem um pouquinho desse passado 

recente de aquisição onde pessoas falam: a empresa X é melhor nesse ponto, a Y é melhor 

naquele ponto. Contudo isso acontece cada vez menos”. Durante esses 4 anos muitos 

funcionários foram trocados por não se adaptarem a nova organização (depois de tentativas 

diversas em ajudar o funcionário a se adaptar). Houve planos, cursos, conversas com o RH, 

palestras de incentivos para ajudar. Todas essas tentativas foram implementadas para manter o 
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funcionário que tem conhecimentos dos produtos da organização, mas também para manter os 

condicionantes da inovação em alta, sendo que um deles é a motivação (Barbieri, 2003). 

Apesar de cada organização ter sua cultura interna, Morgan (2011) diz que ela pode ser 

multável no que tange a rotina, normas sócias, costumes, estruturas e parâmetros. A O1 teve 

muita dificuldade em mudar a cultura da organização Y, pois havia muita resistência por parte 

de alguns funcionários, 

Transferência de conhecimentos para outras divisões não é considerado importante dentro 

da organização, já a cooperação entre elas sim. Geralmente quando tem algum produto já 

aprovado fora do país, eles passam a produzi-lo no Brasil, e vice e versa. Quando o produto 

está pronto para ser comercializado, há compartilhamento não só com a América Latina, mas 

com toda a organização. 

Cresce a quantidade de inovação na organização, têm aqueles produtos que são “tipos 

clássicos” ou básicos na plataforma de venda, mas também têm novos produtos, 

especialmente nas áreas de água e energia. Além disso buscam agregar valor a produtos 

existentes para não virar commodity, desta forma a organização mantem o clima inovador. A 

inovação pode ser a implementação de um produto novo, mas também a melhoria de produtos 

existentes (OECD, 1997). 

Há oficinas para incentivar a criatividade dentro da organização ou com outras 

organizações. A empresa participa, por exemplo, de feiras, exposições, convenções, a 

quantidade depende da área ou setor da empresa. São muitas divisões, de energia, de água, de 

alimentos de bebidas, institucional, papel, logo a quantidade de eventos depende do 

seguimento. 

As inovações podem resultar em transformações estruturais, geralmente mexe na área de 

venda porque deve ter pessoas capacitadas e que conhecem bem o novo produto. Pode ser a 

inovação de um equipamento ou outro produto e é necessário ter pessoas que os conheçam 

bem. 

Para a O1 manter os funcionários que a interessam, há o plano de retenção ou talent 

retention. Há pessoas dentro da organização que são chave, que conhecem produto, que 

possuem certos conhecimentos e muita experiência dentro da empresa, e que começam a ser 

tipo um mentor. 

Quando a se sentir valorizado, o entrevistado respondeu: “Eu me sinto, realmente me 

sinto. Especialmente agora que os negócios não estão tão bem no Brasil, para não me 

demitirem me transferiram para Miami. Eles poderiam simplesmente me deixar de lado”. 



103 

 

Por ser uma organização de grande porte e que trabalha com produtos de forma 

diversificada, dentro de cada centro de pesquisa há divisões para pesquisas voltadas para cada 

área da empresa. Por exemplo, aqui no Brasil tem um centro de pesquisa que fica em 

Campinas com divisões nas áreas de alimentos e bebidas, metais primários, água (tratamento 

e redução), etc. Esta organização faz parceria com outras empresas de grande porte para 

desenvolver produtos, como papel e celulose. Outra parceria típica, do setor de open 

innovation, ocorre juntamente com as universidades, na qual a empresa investe em pesquisas 

e pesquisadores, buscando inovações de seu interesse. Estas fontes externas podem não só 

facilitar a melhoria de produtos, mas também ajudar a transformar ideias em produtos de 

sucesso (Barbieri, Alvares & Cajazeira, 2009). 

Outra forma adotada pela organização na busca por inovações, são reuniões trimestrais 

para fomentar o tema, nas quais os funcionários têm a oportunidade de apresentar as suas 

contribuições para produtos ou processos. Se a ideia for aceita, o funcionário recebe um 

prêmio em dinheiro, a título de incentivo e recompensa. O entrevistado 4, por exemplo, 

recebeu USD 10.000 por uma ideia acolhida pela organização, que propiciou significativa 

redução com despesas de viagens de negócios. O entrevistado da área de inovação também foi 

premiado por apresentar uma sugestão simples que permitiu melhorar o processo de controle 

de despesas. 

A percepção geral é de que os funcionários se sentem à vontade e apoiam este sistema. 

Segundo Cunha (2005), na organização inovadora os colaboradores devem ser incentivados a 

cooperar com a inovação, mas não de forma impositiva. 

Figura 35: Resumo análise das camadas organização 1 - Inovação 

Camadas Inovação 
Características 

Cultura 
Foi criada pensando nos aspectos da sustentabilidade e produtos 

inovadores voltados aos clientes (ajudar os clientes a cumprirem metas 

sustentáveis). 

Liderança 
Busca incentivar novas ideias. 

Capital Humano 
Colaboram com novas ideias constantemente. 

Estrutura e Processo 
Quando há um produto inovador e sustentável, se preciso for criam uma 

nova estrutura (como se fosse uma pequena empresa dentro da empresa). 

Novos vendedores, equipe especial para gerenciar, processos mais ágeis 

para implantar tudo isso. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.2.3 Análise Gestão de Projetos 

A organização tem um escritório de excelência conhecido por Enterprise Excellence (EE), 

que opera globalmente e de forma “cross functional e cross divisional”. Sempre que há um 

projeto, por menor que seja, membros EE acompanham desde a concepção até o registro das 

lições aprendidas. Os entrevistados explicaram que a equipe do EE não são os “donos dos 

projetos”, os quais permanecem com os funcionários dos diferentes setores da organização. A 

organização que opta por um efetivo gerenciamento de projetos deveria ter um PMO ou um 

escritório de projetos (Cleland e Ireland, 2000). 

Quando a O1 incorporou a empresa Y, percebeu desorganização e subdesenvolvimento 

dos mecanismos e sistema de gerenciamento de projetos, com resultados financeiros 

insatisfatórios devidos à má gestão (segundo o entrevistado). A organização adquirente 

investiu muito tempo e recursos financeiros para implantar um efetivo gerenciamento de 

projetos. Atualmente, os entrevistados da organização O1 acreditam que o GP está enraizado 

na cultura como um todo, além de fazer parte da estratégia corporativa há mais de 10 anos. A 

iniciativa EE tem 6 anos. 

No começo da implantação da Enterprise Excellence percebeu-se muitos conflitos e 

resistência, à medida que alguns funcionários sentiam que “estavam mexendo no meu queijo”, 

conforme expressão usada pelo entrevistado. Atualmente, conflitos com a EE são raros e 

concentrados na fase inicial dos projetos. Entretanto, alguns incômodos parecem permanecer, 

em decorrência da percepção equivocada de que a EE teria foco em auditoria, sendo “um olho 

de fora, geralmente ligada ao alto escalão da companhia” (o entrevistado explicou que esta 

frase apareceu na pesquisa anônima de qualidade feita anualmente pela organização). 

A organização e os funcionários participam de workshops, congressos, debates e grupos 

de discussão acerca de gerenciamento de projetos. Cada área tem a prerrogativa de definir a 

frequência de participação nestes eventos, mas há um incentivo para que isso aconteça pelo 

menos uma vez por mês. O escritório do EE é o responsável pelos treinamentos em 

gerenciamento de projetos na organização, entretanto, a organização apoia e investe em curso 

externo para aqueles funcionários que desejam se especializar nesta área, independentemente 

da sua área de atuação. Por outro lado, cursos em GP são obrigatórios para os funcionários da 

EE. Segundo o entrevistado 4, grande parte do tempo da equipe de gerentes de projetos é 

gasto no treinamento dos colaboradores para o uso de ferramentas, processos e melhores 

práticas em gerenciamento de projetos. A organização também procura manter-se alinhada as 
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melhores práticas, realizando benchmarking dedicado, conforme orientam Oliveira e Carvalho 

(2015). 

De fato, há na organização um painel com o calendário os próximos cursos internos e 

externos. Dentro de uma das apostilas de cursos internos, explica-se o porquê da organização 

investir em melhores práticas, como: transformar conhecimentos tácitos em processos; para 

que os projetos tenham começo e fim; para que informações e conhecimento não fiquem 

retidos somente na cabeça das pessoas; e para manter uma fonte de consultas, que faculte 

melhorar os processos e aumentar a chance de sucesso dos projetos. 

Há na organização outras formas de disseminar o conhecimento, por meio de uma área 

específica de treinamentos ligada ao RH, que oferece desde conhecimentos gerais de gestão, 

programas específicos para o desenvolvimento de novos talentos e, até mesmo, treinamentos 

sob medida, a pedido de uma particular área. Investimentos em gestão de projetos são feitos 

sempre que necessários, contemplando a aquisição de licenças de softwares, treinamentos, 

bolsas de estudo para cursos de pós-graduação, etc. Oliveira e Carvalho (2015) dizem que o 

conhecimento deve estar disponível, de forma transparente, para aqueles que tiverem interesse 

em aprender. 

Segundo o entrevistado 4, os membros do EE “são facilitadores de processos”, e ajudam a 

fazer com que os projetos obtenham os resultados esperados. A organização implantou 

também os sete passos de Juran para qualidade em gestão de projetos, que foram adaptados e 

renomeados como os Sete Passos O1 (nome da empresa). 

A organização provê plano de carreira, que faculta ao funcionário uma visão clara de 

como crescer profissionalmente, com proporcional aumento de salários e benefícios. Depois 

de entrar na empresa, o colaborador este vai obtendo as graduações Green Belt, Blue Belt, 

Black Belt e Gold Belt. Esta é uma das formas da organização para identificar e estabelecer 

estratégias para reter os talentos mais promissores. 

Há o apoio, em todos os níveis da organização, ao gerenciamento de projetos (inclusive 

alta gerencia). No entanto, informações e conversas informais, A área de vendas ainda precisa 

melhora, pois percebeu-se durante conversas informais que os funcionários tendem a ver as 

entregas como se fossem commodities. Não enxergam as características únicas de um projeto, 

distinguindo-se dos produtos químicos que estão em estoque. Não há resistência ao 

gerenciamento de projetos, mas às vezes para fazer uma venda ignoram alguns processos. 

Investir no gerenciamento de projetos está trazendo retorno financeiro para a organização, 

conforme Patah (2010) já havia dito em seus estudos. Segundo o diretor geral de operações no 
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Brasil: “Não há uma medição eficiente deste quesito, mas a empresa certamente tem ganhos 

com uma menor taxa de falhas. E isso é perceptível e mensurado. ” 

Perguntou-se ao entrevistado se ele reconhece os benefícios da gestão de projetos. A 

resposta foi: “Certamente. Eu não só trabalho com projetos há muitos anos. Eu fiz 

especialização, continuo estudando e me atualizando. Tenho plena consciência do papel dos 

projetos em qualquer organização. ” 

Bellen (2006) diz que o processo de gestão de projetos dever ser mensurado. Quanto a 

isso, há na O1 uma análise qualitativa dos processos e metodologias, recentemente, por 

exemplo, fizeram a medição de maturidade com base no modelo PMMM de Kerzner. 

Também participaram de pesquisas do PMI e receberam o retorno, de forma que puderam 

fazer comparações. O processo de gestão é mensurado, há alguns indicadores e um abrangente 

dashboard, que o entrevistado considera “completo e interessante”. 

Medições de produtos e processos também devem ocorrem para acompanhar o real 

andamento do projeto (Paulk, Weber, Curtis, Chissis (1995) apud Carvalho e Rabechini 

(2011). Na O1 são utilizadas medições do produto e do processo, sendo que a empresa 

mantém um sistema de controle sobre os produtos. Resultados são compartilhados com toda a 

organização, bem como com a liderança global, na matriz americana. 

A organização tem uma central virtual de lições aprendidas, apesar de poder ser 

consultada globalmente, cada país registra na língua local, o que pode limitar a consulta. Há 

um projeto na organização para que a partir de 2017 as lições aprendidas possam ser 

registradas em uma segunda língua, o inglês. Paulk at al., (1995) apud Carvalho e Rabechini 

(2011) já haviam orientado para que as lições aprendidas fossem definidas, documentas, e que 

houvesse o melhoramento continuo. 

Figura 36: Resumo análise das camadas organização 1 - GP 

Camadas GP 
Características 

Cultura 
A gestão de projetos está na cultura da organização. Ela já existe a 10 anos. 

Liderança 
Há o apoio para a gestão de projetos em todos os níveis da organização. 

Capital Humano 
Treinamentos constantes para todos que tiverem interesse em GP e 

treinamento externos obrigatórios aos membros IE. Há planos de carreira 

para incentivar os colaboradores. 

Estrutura e Processo 
Escritório que acompanha todos os projetos, da concepção até as lições 

aprendidas.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

Ao analisar documentos e estudar as entrevistas, conforme descrito acima, a organização 1 

foi posicionada da seguinte forma no framework PSI: 
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 Análise do nível de Sustentabilidade, conforme figura 21: Nível 5 

 Análise do nível de Inovação, conforme figura 20: Nível 5 

 Análise do nível de Gestão de Projetos, conforme figura 22: Nível 5 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Inserção da organização 1 no framework PSI 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

5.3 ORGANIZAÇÃO 2 

5.3.1 Análise Sustentabilidade 

Conforme Elkington, (2001), a organização que deseja ser sustentável deve abarcar os três 

pilares da sustentabilidade (social, econômico e ambiental). A organização 2 trabalha 

inserindo esses três pilares a pouco mais de cinco anos. Desde então procura reduzir os 
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impactos negativos que sua operação possa trazer. Existem em todos os níveis e 

departamentos programas de redução de consumo de matérias, como por exemplo, imprimir 

algo se realmente houver necessidade. Há copos descartáveis disponíveis para quem quiser 

usar, mas há também solicitações por escritos para que usem canecas para reduzir o lixo ao 

meio ambiente. Adicionalmente há o investimento para redução dos fluidos e tratamento do 

esgoto antes de sair da fábrica. Há um plano de gerenciamento desses resíduos, conforme 

orientam os autores Rocha, Gomes, Kneipp, & Camargo (2013) e Donaire (1999). 

Fatores legais são rigorosamente seguidos e existe uma equipe que acompanha se os 

colaboradores estão realmente fazendo sua parte. A entrevistada disse que ela segue os 

aspectos da sustentabilidade devido as pressões da organização e não por iniciativa própria, 

mas que boa parte de seus colegas já o fazem por vontade própria. Segundo Figge, Hahn, 

Schaltegger & Wagner (2008) a empresa deve mesmo integrar os aspectos da sustentabilidade 

e deve haver um efetivo gerenciamento. Quanto ao aspecto social, a organização integra o 

entorno, respeita as normas e costumes locais, conforme orienta Barbieri et al (2014). 

Há também investimento em inovação voltados para a sustentabilidade, por exemplo, a 

organização busca forma mais eficazes de fazer com que seus produtos (carros, caminhões e 

motores para aviões) emitam menos poluentes nocivos ao meio ambiente. A entrevistada citou 

os seguintes exemplos: plano de produção em 7D, diminuição de veículos industriais a 

combustão e aumento da produção de veículos elétricos. Brito & Beraldi (2010) explicam que 

as organizações incorporam esses a sustentabilidade em seus produtos como forma de ter um 

diferencial competitivo. 

Outro ponto importante é que a organização investe em palestras e treinamentos 

frequentes (internos e externos). Estes são referentes a sustentabilidade para aplicarem dentro 

da organização, mas há treinamentos que incentivam os funcionários a aplicarem os mesmos 

em suas residências (reciclagem doméstica e água de reuso por exemplo). Almeida (2007) e 

Maimon (1996) já haviam dito que esse tipo de comportamento nas organizações poderia 

influenciar a maior parte dos funcionários, na busca do consumo consciente, mas conforme já 

informado, a entrevistada não aderiu a essas práticas fora da organização. 

Não há incentivo para os funcionários buscarem soluções e ideias sustentáveis, ajudando 

assim a organização. Além disso, a organização não estimula os funcionários que buscam 

práticas sustentáveis espontaneamente. 

Quando perguntou se houve aumento no número de clientes, devido ao investimento em 

sustentabilidade, a entrevistada disse que estudos apontam que no momento de decidir 

comprar um carro da organização 2 e um similar da concorrente, este aspecto fez diferença. A 
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entrevistada acredita que a razão para a organização investir em sustentabilidade é porque ela 

está obtendo retorno financeiro. O fato é que a organização não apresenta informações sobre o 

desempenho ambiental e social para os funcionários, conforme os autores Callan & Thomas 

(2009) e Donaire (1999) indicam como fazer. 

Quanto aos fornecedores, a organização 2 verifica se os maiores são também sustentáveis, 

a entrevistada informou que ainda não é possível verificar todos, devido a quantidade. Tanto 

para os fornecedores, quanto internamente, há políticas de gestão integrada da 

sustentabilidade. Isso é necessário para que a organização continue crescendo considerando os 

aspectos ambientais em seus processos e operações (Rocha, Gomes, Kneipp & Camargo, 

2013). 

 

 

Figura 38: Resumo análise das camadas organização 2 - Sustentabilidade 

Camadas 

Sustentabilidade 

Características 

Cultura 
A organização 2 trabalha os 3 pilares da sustentabilidade e pôde se ver que 

isto já está enraizado na organização. 

Liderança 
Estuda e investe em produtos para redução da emissão de poluentes, por 

parte dos clientes ao adquirirem seus produtos. 

Capital Humano 
Há treinamentos para aplicar a sustentabilidade na organização e incentivos 

para aplica-la fora também. 

Estrutura e Processo 
Ao implantar aspectos da sustentabilidade, os colaboradores tiveram alguns 

processos alterados, com a intenção de diminuir os resíduos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

5.3.2 Análise Inovação 

A organização 2 não tem um centro de inovação fora da sede, na Europa. Ideias novas de 

produtos podem chegar até lá, se passarem por aprovações em cada fábrica ou escritórios. 

Inovações em processos são bem aceitas, e por ser uma organização de grande porte, cada 

setor (caminhão, ônibus, carros e motores) pode aceitar algumas ideias de forma pontual. A 

matriz faz investimentos e incentivos para a inovação, a quantidade de inovação no produto é 

crescente. Cunha (2005) já alertaram que a velocidade de novos produtos, serviços e 

processos seria cada vez maior. 

Há uma área especifica de inovação de processos e negócios com o apoio financeiro da 

matriz (Europa). Trata-se de uma equipe no Brasil de Business Innovation, que busca novos 
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projetos de negócios, parcerias, estuda que produto pode vender bem aqui, mas não cria 

produtos. Nesse sentido, há incentivos para que todos os colaboradores contribuam com novas 

ideias. No ano de 2015 a organização investiu em mudanças de melhorias e otimização de 

processos em todos os setores. A organização inovadora deve mesmo buscar mudanças 

técnicas e de gestão, desta forma pode melhorar a forma de como a transferência de 

conhecimento é feita e, a eficiência no desempenho pode melhorar (PINTEC, 2014). A 

entrevistada achou que a quantidade de treinamentos para efetuar essas mudanças é ainda 

insuficiente. Neste momento há pouco investimento em conhecimento, pois foram os mesmos 

foram cortados devido ao momento atual de recessão no Brasil. Essas inovações de processos, 

resultaram em mudanças estruturais e apesar do pouco treinamento, há a cooperação das 

equipes e também incentivos para isso. 

Normalmente há o planejamento estratégico para novos produtos, serviços e processos da 

organização. Por exemplo na reestruturação de equipes de trabalhos e processos, e tem 

influenciado a cultura e valores da empresa. A ajuda da matriz, na verdade é somente no 

financiamento dos novos produtos. 

Ainda que a equipe de inovação se relacione bem com outras equipes, não há um clima de 

cooperação nas mesmas, ou seja, não há muitos conflitos mas há pouco entrosamento. 

A entrevistada relatou que os objetivos de inovação são pouco divulgados na organização, 

e mesmo depois que a inovação seja decidida e implantada, não é pratica da empresa a 

transferência de conhecimento para outras divisões. Esta mesma entrevistada não acredita que 

a organização tenha um clima inovador, pois ela é muito conservadora. Ela já contribuiu com 

ideias em processos e uma foi implantada, mas não houve premiações. Isto pode ser 

considerado um problema pois a inovação contínua depende de uma cultura que encoraje o 

empreendedorismo individual e em grupos e valorize pessoas criativas (Knox, 2002 e Matos, 

2009). 

A organização faz avaliações comparativas nos mercados externos relevantes, com o 

intuito de não perder oportunidades de melhoria. Tidd et al (2008) afirmam a importância 

deste tipo de prospecção de oportunidades. As melhorias percebidas são usadas para melhorar 

processos e produtos, e geralmente isso ocorre por meio da área de projetos e planejamento 

estratégico. Segundo a entrevistada: “Normalmente há o planejamento estratégico para novos 

produtos, serviços e processos da organização. Por exemplo na reestruturação de equipes de 

trabalhos e processos, e tem influenciado a cultura e valores da empresa. A ajuda da matriz, 

na verdade é financiamento. ” 
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Na maioria dos casos, clientes e outras partes interessadas estão integrados nas fases 

iniciais do processo de ideação e desenvolvimento de produtos ou processos. Eles podem 

influenciar, normalmente é feita uma reunião para discutir um projeto com todos os principais 

envolvidos. Segundo Cunha & Santos (2005) este tipo de procedimento deve ocorrer sempre 

que um produto novo for criado ou um novo processo for implantado. 

A organização 2 não investe em oficinas para incentivar a criatividade dentro da 

organização ou com outras organizações. O que pode ser considerado um erro, pois segundo 

Kerzner (2013) e Tang (1998) ter pessoas criativas é essencial para uma organização 

inovadora. 

Para manter os funcionários que interessa, a organização 2 procura oferecer oportunidades 

de carreira e benefícios. Quanto à inovação, a entrevistada não tem a percepção de que a 

organização valoriza pessoas criativas. Não há incentivos monetários ou premiações para que 

os colaboradores contribuam efetivamente com ideias, quando o fazem, é para melhorar 

algum processo relacionado a seu próprio campo de atuação. Entretendo foi encontrado em 

documentos da organização 2 textos que dizem que ela incentiva a criação de todos os 

colaboradores na geração de ideias. 

A empresa investe em inovação incremental, seus produtos são consolidados no mercado 

e não há investimentos expressivos em inovação radical.  

Figura 39: Resumo análise das camadas organização 2 - Inovação 

Camadas Inovação 
Características 

Cultura 
Não há cultura da inovação na organização. Inovação de produtos é 

centralizada na matriz, na Europa. Inovações de processos estão 

acontecendo em 2015. 

Liderança 
Investiu em treinamentos de outra natureza, nada em inovação. Não há o 

incentivo para que os funcionários sejam criativos. 

Capital Humano 
Colaboradores podem dar sugestões de melhorias em processos.  

Estrutura e Processo 
A organização está passando por mudanças estruturais no momento, mas 

atingirá inovação. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

5.3.3 Análise Gestão de Projetos 

A organização 2 tem um escritório de PMO recente (a área entrevistada), com pouco 

menos de 1 (um) ano. Entretanto já existia o gerenciamento de projetos a mais de 10 (dez) 

anos. Segunda a entrevistada não havia um PMO oficial mas tinha uma estrutura próxima da 
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que existe agora. A organização 2 está investindo para ter um efetivo gerenciamento de 

projetos na tentativa de acompanhar as dinâmicas do mercado. Hass (2009) já havia falado 

desta necessidade das organizações se atualizarem para se manterem competitivos perante 

seus concorrentes. 

A organização está investindo não só no gerenciamento de projetos tradicionais, como as 

melhores práticas do PMI, mas também busca adaptar os métodos existentes para melhor 

trabalhar, como por exemplo CANVAS. Depende do tipo de projeto desenvolvido e da área 

que está desenvolvendo esse projeto. 

Segundo a entrevistada, as áreas são “muito divididas”, tem o corporativo, TI e produto, 

embora todas têm treinamento em GP, trabalham de forma isolada e os níveis de GP são 

diferentes. Ainda segundo a entrevistada, a área de projetos relacionados a produtos e projetos 

relacionados ao corporativo “são mundos diferentes”, o investimento em GP na área de 

produto ocorreu há alguns anos antes dos investimentos em GP relacionados a projetos 

corporativos. 

A uma interligação relativa entre as áreas de GP da organização, isso não ocorre via 

software, sim por conversas. Foi verificado que a organização 2 divide as metodologias da 

seguinte forma: PMO que são projetos corporativos trabalha com CANVAS, TI usa o Scrum e 

PMbok para produtos. Essa divisão das áreas dificulta a transferência de conhecimento, o que 

deveria ocorrer de forma fácil para todos os funcionários que tenham interesse em aprender 

(Oliveira e Carvalho, 2015). 

Foi percebido uma certa hostilidade entre as áreas (principalmente entre PMO e gerentes 

funcionais) durante as entrevistas, isso foi confirmado pela entrevistada de gestão de projetos. 

Esta entrevistada justificou: “está acontecendo uma confusão de papéis entre o gestor de 

projetos e o gerente funcional. Na verdade, o maior problema é que o gerente de projeto não 

quer assumir a responsabilidade dele e fica essa briga do funcional com o gerente de projeto. 

Os papéis ainda não estão bem divididos. “ Thamhaim (2014) diz que este tipo de problema 

está relacionado a dificuldade das pessoas se adaptarem ao ambiente que em mudanças. 

A organização e os funcionários participaram de workshops, congressos, debates e grupos 

de discussão no início da implantação do PMO. Atualmente está centralizado nas mãos os 

líderes de cara área perceber a necessidade de treinamento de sua equipe, por exemplo a área 

de business innovation, têm treinamentos constantemente. A entrevistada disse que é 

necessário aumentar o público pois, por questões financeiras, as pessoas foram e ainda são 

escolhidas (pessoas que estavam envolvidas em algum tipo de projeto). Oliveira e Carvalho 

(2015) explica que é recomendado que estes treinamentos, workshops, congressos e debates 
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ocorram periodicamente, pois neles pode-se trocar experiências e conhecimentos, além de ser 

uma forma de monitorar e captar as tendências das atividades de ciência e tecnologia. 

Quanto às lições aprendidas, as áreas de TI e produtos já fazem os registros a algum 

tempo, mas a área de projetos corporativos ainda não. Os registros existentes ficam 

disponíveis para qualquer funcionário consultar. Quando chegou na pergunta referente a este 

tema, mais uma vez a entrevistada explicou como a organização tem os setores separados: “A 

empresa toda é assim, vans, caminhões...cada um é um mundo...são formas diferentes de se 

trabalhar, só o lugar que é o mesmo...mas formas muito diferentes”. Segundo Paulk, at al 

(1995) apud Carvalho e Rabechini (2011), um gerenciamento de projetos efetivo precisa ter as 

lições aprendidas registradas e ser de fácil acesso para toda a equipe. Esses mesmos autores 

apontam a importância em acompanhar periodicamente, fazer medições para se ter a 

percepção real do andamento do projeto. Neste sentido, na O2 são feitas medições periódicas 

para acompanhar o andamento dos projetos de produtos e de processos, principalmente 

controles financeiros. Há uma análise quantitativa do benchmarking feita pelo departamento 

de controle 

O gerenciamento de projetos está na estratégia da organização, mas quando perguntado 

para algumas pessoas, elas não sabiam. Na verdade, não sabiam quais são as estratégias da 

organização, a entrevistada disse que os que lideram não deixam claro esta informação. 

Tanto a entrevistada, quanto os outros funcionários que se teve contato na organização 2, 

acreditam que a empresa sabe da importância do GP para mantê-la no mercado. Isto pode ser 

percebido pois, as vendas no Brasil estão caindo consideravelmente, devido a recessão, e 

mesmo assim continuam investindo em gerenciamento de projetos. 

Houve mudanças advindas do gerenciamento de projetos. Uma das mudanças é a 

constante cobrança “pesada” para que os projetos caminhem e deem certo, segunda a 

entrevistada não havia isso antes. O board faz mais exigências e acompanham tudo de mais 

de perto, isto resulta em mais reclamações por partes dos funcionários.  

O clima na organização está diferente pois, além de dessas mudanças, uma quantidade 

considerável de funcionários está sendo dispensada. Conversando com algumas pessoas, 

percebeu se que elas se sentem incomodados devido ao clima geral na organização. Segundo a 

entrevistada: “A cobrança é maior por resultados. Tem ficado um clima mais pesado sim. 

Essa questão do próprio PMO de estabelecer quem é o líder do projeto...quem é responsável 

pelo que...isso a gente percebe que incomoda bastante também. ” A alta administração está 

apoiando e investindo em um momento crítico, consideram uma alternativa para otimizar os 

processos e economizar. 
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A entrevistada não acredita que a cultura da organização tenha absorvido a gestão de 

projetos, ainda há resistência por parte dos funcionários. Segundo Kerzner (2013) resistências 

a mudanças ocorrem quando os pontos não estão claros para os envolvidos. Para resolver este 

problema a organização tenta aproximar essas pessoas o máximo possível da equipe do PMO. 

Isso ocorre por meio de reunião constante, que tem também por objetivo, explicar o porquê 

das mudanças e os benéficos dela. Uma das estratégias para diminuir a resistência a mudança 

que está ocorrendo é trazer para a equipe do PMO funcionários da organização de diversas 

áreas. Por exemplo, uma funcionária do RH para trabalhar a questão das pessoas. Sendo 

assim, há na equipe do PMO especialista em RH, especialistas em controle, um especialista 

em vendas, especialista em engenharia e outro que veio da produção. É função do PMO 

divulgar essa cultura, e apesar de haver resistências por parte dos funcionários, há também 

aqueles que tem interesse em GP. 

A organização investiu em cursos externos e internos logo no início da abertura do 

escritório de projetos. As pessoas que têm mais conhecimento repassam o que aprenderam, 

por meio de conversas face to face mesmo, ou em grupos de trabalho. Há também divulgação 

em jornais da área, mídia interna (jornalzinho), revista, intranet. Isso ocorre constantemente, o 

conteúdo além de projetos e metodologia, inclui o porquê, quais os benefícios, cases, pessoas 

que empreenderam em um projeto e utilizaram determinada metodologia. Tudo para motivar e 

inserir o GP na cultura da organização. 

A organização está percebendo os benefícios de ter um PMO, por exemplo há um projeto 

para redução de custos fixos, com uma série de iniciativas que já estão obtendo resultados 

positivos. Segundo a área financeira e de controle, “está trazendo muito retorno, está valendo 

muito a pena para a gente. ” Patah (2010) escreveu em que investir em gerenciamento de 

projetos traz retorno financeiro para a organização que nele investir. 

Figura 40: Resumo análise das camadas organização 2 - GP 

Camadas GP 
Características 

Cultura 
PMO recente, menos de 1 (um) ano. A gestão de projetos ainda não está na 

cultura da O2. Ainda há resistência por parte dos funcionários. 

Liderança 
Está investindo no gerenciamento de projetos. 

Capital Humano 
Alguns funcionários tiveram cursos de gestão de projetos, ainda há resistência 

em GP. 

Estrutura e 

Processo 

Estão ocorrendo mudanças na organização devido a gestão de projetos. Alguns 

funcionários estão se sentindo desconfortáveis com isso. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Ao analisar documentos e estudar as entrevistas, conforme descrito acima, a organização 2 

foi posicionada da seguinte forma no Framework PSI:  

 Análise do nível de Sustentabilidade, conforme figura 21: Nível 3 

 Análise do nível de Inovação, conforme figura 20: Nível 3 

 Análise do nível de Gestão de Projetos, conforme figura 22: Nível 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Inserção da organização 2 no framework PSI 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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5.4 ORGANIZAÇÃO 3 

5.4.1 Análise Sustentabilidade 

A organização trabalha de forma preventiva com o objetivo de maximizar os aspectos 

positivos e minimizar os impactos e os efeitos negativos de qualquer projeto. Há reuniões com 

o intuito de encontrar formas de aproveitar as oportunidades que surgem em meio aos nossos 

projetos. A subsidiária tem 5 anos, e costuma ouvir os clientes, de maneira a antecipar 

eventuais problemas no futuro, inclusive problemas ambientais. O entrevistado não soube 

dizer se a matriz age da mesma forma. Para Leal (2009) e Sanches (2000) é correto ter 

mecanismos para prevenir, mitigar e recuperar os impactos socioambientais causados pela 

atividade da organização. 

A organização no ano de 2015 não teve os resultados esperados, pois segundo os sócios, o 

mercado brasileiro está instável, com poucos novos empreendimentos em que podem atuar. 

Atualmente empresa está vivendo de reposição. Como são equipamentos duráveis, o volume 

não tem sido o que esperavam quando abriram a empresa neste mercado. Os principais 

clientes vêm de novas plantas industriais e ampliações. Não é um momento bom para a 

organização e segundo eles, não conseguem investir mais em sustentabilidade. O pilar 

econômico da sustentabilidade está comprometido na O3. Aspecto importante, pois sem a 

saúde financeira a organização não pode investir no aspecto social e ambiental de forma 

efetiva. 

No pilar econômico em 2015 a organização 3 não obteve o lucro esperado, mas também 

não fechou no vermelho. O aspecto da sustentabilidade não tem um efetivo gerenciamento de 

projeto. 

Smeraldi (2009) enfatiza a importância de a organização patrocinar ou desenvolver 

programas de melhor uso dos materiais, água e energia. Van Mierlo et al., (2010), Elzen, 

Geels, Leeuwis & Van Mierlo (2011) e Barbieri et al. (2010) afirmam a importância em 

patrocinar e implantar projetos educativos para os funcionários com foco na conscientização 

ambiental. Estando a O3 com problemas financeiros, estes patrocínios não estão ocorrendo. 

Assim como Barbieri et al. (2014) escreveu, fatores legais influenciam a forma de 

gerenciar projetos. Fabricam válvulas que são instaladas em sistemas de exaustão e 

despoeiramento industrial. Quanto mais severa for a legislação, maior tem que ser o 

desempenho dos produtos. A escolha dos componentes que serão usados nos produtos 
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também pode ser influenciada por fatores legais. Políticas governamentais também podem 

influenciar no setor, por exemplo, se muda a política econômica, pode haver mudança no 

valor do real e equipamentos importados podem não ser mais uma opção viável. Nestes casos, 

é necessário buscar soluções no mercado nacional e alguns padrões do projeto mudarão. 

Os produtos da organização 3 são usados em sistema de controle ambiental, em 

tubulações, chaminés, filtros, etc. Ou seja, esta organização faz investimentos em inovação 

tendo por objetivo projetos de sistemas de gestão ambiental. Todo o projeto tem a ver com 

gestão ambiental, assim, tudo o que é criado, acaba sendo para este fim. Porém o mesmo só 

ocorre quando o cliente tem a necessidade deste produto, o investimento não é feito de forma 

preventiva, conforme orientem Rocha, Gomes, Kneipp & Camargo (2013). 

“Os engenheiros estão sempre desenvolvendo produtos para as aplicações de nossos 

clientes, alguns produtos são criados como parte desta rotina. ” Não há um departamento 

específico ou uma verba destinada à inovação, faz parte do trabalho diário da organização.  

“A sustentabilidade é um sistema integrado à engenharia de desenvolvimento dos nossos 

produtos, mas não é um processo formal, com gestão específica. ” A organização incorporou a 

sustentabilidade nos três pilares (social, ambiental e econômico). Porem no âmbito social ela 

se restringe a cumprir os aspectos legais, em relação aos funcionários. Barbieri (2014) alertou 

que algumas organizações seguiriam os pilares da sustentabilidade devido às pressões dos 

clientes, mas depois obteve mais clientes após aderir aos pilares da sustentabilidade pois já foi 

fundada com o propósito de construir equipamentos para diminuir gases nocivos ao meio 

ambiente. Além disso, os equipamentos são eficientes e ajudam os clientes a diminuir o Opex. 

A empresa investe em qualidade para que os produtos cumpram o seu papel nos sistemas de 

controle ambiental nos quais estão inseridos. 

Por estar perdendo algumas vendas para produtos mais simples, criaram uma linha mais 

básica para competir nesse novo cenário, de investimentos restritos. Callan & Thomas (2009) 

e Donaire (1999) disse que as organizações podem sentir a necessidade de fazer mudanças, de 

forma prática, desenvolvimento e planos de produção. 

Esta organização investe na redução dos impactos negativos ao meio ambiente e à 

sociedade. No Brasil há um escritório, de engenharia e gestão de projetos, já a fabricação é 

terceirizada. Na Europa, há uma fábrica, mas apenas de montagem. “Encomendamos as partes 

de outras empresas e fazemos a montagem final. ” Os impactos destes escritórios são 

pequenos perto das fábricas. Ela busca por influências legais. 

A opção por ser sustentável foi voluntária pois trata-se do negócio, o produto é feito para 

ajudar os cientes a cumprir metas de liberação de gases no meio ambiente. A organização não 
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exige fornecedores sustentáveis, mas faz verificações, porém isso não é feito de forma 

sistêmica. 

A organização trabalha e investe para que os funcionários reduzam o desperdício, por 

meio de conversas informais, sem regras, agenda ou programação. Quando os funcionários ou 

líderes veem a necessidade, eles se reúnem para discutir algum aspecto especifico sobre a 

sustentabilidade. 

Os funcionários da O3 cuidam e tomam algumas precauções em relação a desperdícios 

dentro do escritório, imprimir só o necessário, reciclagem, cuidar do descarte dos resíduos. Ao 

fazer os projetos executivos de seus produtos, também o fazem de forma a aproveitar ao 

máximo a matéria prima. Além disso, o produto é feito para durar muitos anos, mais de 30. 

Durante cada projeto há a gestão da sustentabilidade, não só por pressão da sociedade, e dos 

clientes, mas também para obter uma economia financeira ao usar menos recursos. Brito & 

Beraldi (2010) alegam que em geral as organizações também implantam a gestão sustentável 

com o mesmo intuito, obtendo assim uma vantagem competitiva. 

Para os autores Almeida (2007) e Maimon (1996) praticas gerenciais sustentáveis 

influenciam o aprendizado dos colaborados não só dentro da organização, mas também fora 

dela. Há incentivos verbais para que os funcionários incorporem as práticas sustentáveis 

(reciclagem por exemplo) fora da organização. O entrevistado disse que incorpora algumas 

também. 

A organização faz com que os recursos sejam mais produtivos, não há um programa ou 

investimentos pensando unicamente nisso. Entretanto, o seu negócio é pensar em soluções 

para os produtos, assim, acabam naturalmente buscando alternativas para serem melhores, 

mas não de forma sistemática e formal. Fazer com que os recursos sejam mais produtivos é o 

maior desafio de curto prazo para a sustentabilidade nas organizações (Smeraldi, 2009) 

A organização não investe em educação com o intuito de ter retorno em inovações 

sustentáveis, também não investe em outras formas de conscientização. Ela busca por 

fornecedores são sustentáveis, mas não há nenhuma forma de verificação. 

A empresa não integra a gestão da sustentabilidade na forma de conduzir os negócios, não 

há uma gestão da sustentabilidade. Mas trabalham diariamente desenvolvendo soluções para 

os clientes e os produtos têm ligação proteção ambiental. Sem os Dumpers da organização 3, 

ou de seus concorrentes, fabricas e industrias maiores não cumprem suas obrigações legais 

(relacionadas a sustentabilidade). Van Mierlo et al., (2010), Elzen, Geels, Leeuwis & Van 

Mierlo (2011) e Barbieri et al. (2010) dizem que seguir os aspectos da sustentabilidade nos 

projetos, pode tornam os processos da inovação mais exigente. 
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“As questões relacionadas à sustentabilidade, que influenciam a gestão de projetos, são 

derivadas das necessidades que provém de nossos clientes. ” Eles estipulam os parâmetros de 

projetos para atender necessidades, legislações, etc. Algumas vezes a O3 sugere novas opções 

de produto. 

As lições aprendidas são consultadas em novos projetos. A empresa tem um sistema de 

registro de informações de projeto onde também são registradas informações dos aspectos da 

sustentabilidade. Pode-se buscar informações quando necessário que segundo o entrevistado 

“tudo está na base”. A questão é que isso depende da pessoa em fazer a busca, não há um 

processo formal neste sentido. Isso ocorre, segundo o entrevistado: “pelo fato de termos um 

quadro muito estável de recursos. Desta forma, eles acabam conhecendo muito bem os 

projetos e sempre os grandes problemas acabam sendo discutidos abertamente entre todos. 

Então, apesar das informações estarem registradas, o uso é feito mediante necessidade. Algo 

do tipo: como foi mesmo que resolvemos o problema no projeto X? Deixe-me ver.“ 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Resumo análise das camadas organização 3 - Sustentabilidade 

Camadas Sustentabilidade 
Características 

Cultura 
A organização é sustentável e faz com que os clientes 

consigam manter as metas legais da sustentabilidade. 

Liderança 
Buscando formas de se manterem no mercado. 

Capital Humano 
Seguem as obrigações legais da sustentabilidade (aspecto 

social). 

Estrutura e Processo 
Alguns processos estão sendo alterados para terem produtos 

mais simples e baratos e assim atingirem mais camada de 

clientes. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

5.4.2 Análise Inovação 

A organização 3 não tem uma equipe exclusiva de inovação, os projetos são 

desenvolvidos buscando soluções para cada cliente, conforme eles as buscam. Aqueles que 

desenvolvem tecnicamente os projetos, acabam naturalmente buscando soluções inovadoras 
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para resolverem os problemas da melhor forma possível. Não há uma ferramenta gerencial da 

inovação, conforme orientam Cunha & Santos (2005). 

Os líderes incentivam a inovação, buscar soluções interessantes é parte da filosofia e da 

cultura da empresa, por este motivo o entrevistado diz que a organização tem um clima 

inovador. Durante as entrevistas percebeu-se que a inovação acontece de uma forma passiva, 

não se busca a inovação sem que um cliente tenha a necessidade dela. A empresa é pequena, 

quando alguém consegue algo inovador, logo os demais tomam conhecimento e adotam em 

seus projetos. Porém, ao contrário do que disse Cunha & Santos (2005) a velocidade com que 

novos produtos surgem, neste caso, não é cada vez maior. 

Transferência de conhecimentos para outras divisões ou cooperar com outras divisões é 

considerado tão importante pelos líderes e é praticado por toda a equipe. Há colaboração entre 

os membros da equipe no Brasil, eventualmente, colaboração entre países, mas isso ocorre 

sob demanda e não pró-ativamente. Segundo Matos (2009) e Knox (2002) a inovação de 

forma contínua depende da capacidade dos recursos humanos trabalharem na organização. 

A organização não está investindo em novas técnicas de gestão de mudanças, focando 

melhorar o uso do conhecimento e a eficiência no desempenho dos trabalhos e não há um 

processo formal com estas características. Mas algumas melhorias foram feitas e são usadas 

para otimizar processos principalmente o uso de matéria prima. Morgan (2011) explica que 

embora cada organização tenha uma cultura, ela pode ser mutável, essa mudança pode atingir 

normas sociais, estruturas e rotinas. 

Desde 2014 mudanças não estão sendo percebidas na organização, não com a intenção de 

melhorar o grau de inovação. O entrevistado também não percebe isso ocorrendo. Atualmente 

o número de inovação não está aumentado pois, a operação da organização 3 está em baixa, 

segundo as entrevistas isso é devido a atual recessão do pais. Por este motivo, organização 

não está investindo em conhecimentos em 2015. 

O entrevistado já contribuiu com ideias, mesmo estando pouco envolvido com a área 

técnica, por mais de uma vez ele pensou em soluções para resolver um problema técnico e 

algumas ideias foram aceitas. 

É feita na organização uma avaliação comparativa dos mercados relevantes, para perceber 

oportunidades de melhoria, há a busca por novidades do mercado, mas não de forma 

constante. Normalmente os clientes passam as especificações, o desempenho desejado do 

produto final, e a organização pesquisa as melhores soluções para alcançar o objetivo do 

cliente. Algumas vezes fazem parcerias com fornecedores a fim de uma melhora construtiva. 

Tidd, Pavitt & Bessant (2008) apoiam a ideia de cooperação inter organizacional, segundo 
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esses autores a inovação também é movida pela habilidade em estabelecer relações. Exceto 

nesses casos de sugestões de fornecedores ou parceria com alguns fornecedores, não há 

cooperação entre as equipes da organização 3 com outras equipes de outras organizações. 

As inovações ficam no âmbito técnico, dos nossos produtos e ainda não houve uma 

mudança estrutural causada por uma inovação. Barbieri, Alvares & Cajazeira (2009) citam 

como fontes externas para inovação clientes, fornecedores, subcontratados, entre outras. No 

caso da O3 a fonte externa principal são os clientes. Para manter os funcionários a 

organização propicia um clima leve e os líderes procuram ser justos, mas o cenário econômico 

atual é desfavorável. 

Quando perguntado se o entrevistado se sente valorizado, a resposta foi: “Já me senti 

melhor. Acho que o problema é macroeconômico. Não tenho o que preciso e estou 

preocupado. Mudaria por uma situação que me desse mais equilíbrio, apesar de gostar da 

empresa. ” 

A organização 3 aceita e gosta de funcionários criativos, mas não há nenhuma ação 

diferenciada, especial, incentivos financeiros, etc. Além, disso, não há oficinas para incentivar 

a criatividade dentro da organização ou fora dela. Apesar disso, na forma de trabalhar para 

gerar novas ideia, a organização 3 incentiva seus funcionários a isso e é aberta a ouvir as 

diferentes opiniões e pontos de vista. Kerzner (2013 e Tang (1998) orientam que as 

organizações incentivem a criatividade, a organização pode estar falhando neste ponto. 

Figura 43: Resumo análise das camadas organização 3 - Inovação 

Camadas 

Inovação 

Características 

Cultura 
A inovação depende da necessidade do cliente. Não há um setor de inovação ativa. 

Liderança 
Incentivam a buscar soluções inovadoras para os clientes. 

Capital 

Humano 

Estão desmotivados pois a organização não está bem economicamente. Pessoas 

estão sendo dispensadas e o clima de incômodo é constante. 

Estrutura e 

Processo 

A organização está com poucos projetos em andamento e isso mexeu na estrutura 

e nos processos da organização. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.4.3 Análise Gestão de Projetos 

Os valores dos projetos variam muito, desde R$ 200.000,00 até projetos de 2 milhões de 

reais. Embora a empresa só trabalhe com projetos, não há um PMO ou um escritório de 

excelência em projetos, cada setor trabalha o gerenciamento de forma independente 

(reportando somente a um dos sócios) e tendo como base o PMBoK. Cleland e Ireland (2000) 

dizem que a organização que opta por fazer a gestão de seus projetos deve ter um PMO ou um 

escritório de projetos. A O3 disse que isso não afeta o andamento de seus projetos. 

A organização incentiva o gerenciamento de projetos, desde os líderes, a todas as camadas 

dela. Este incentivo e apoio é importante para um efetivo gerenciamento de projetos, segundo 

Paulk, Weber, Curtis, Chissis (1995) apud Carvalho e Rabechini (2011). Segundo o 

entrevistado: “Este é o nosso negócio, todas as nossas vendas vêm de projetos”. Há interesse 

em gestão de projetos por parte da equipe e conversando com algumas pessoas foi possível 

perceber que a cultura da empresa é de projetos. A empresa trabalha especificamente com 

produtos customizados, desta forma a cultura de projetos permeia toda a organização. 

Desentendimentos entre gerentes funcionas e gerentes de projetos não são frequentes, mas 

alguns conflitos ainda acontecem. Este tipo de conflito ou resistência do gerente funcional 

com o gerente de projetos é algo esperado nas organizações (Thamhain, 2014). 

Investimentos em treinamentos externos em gestão de projetos não são feitos de forma 

constante, o que pode ser uma deficiência, mas a explicação dos líderes é pelo fato das 

pessoas já serem tradicionalmente da área de projetos. Para os líderes o investir no 

gerenciamento de projetos está trazendo retorno financeiro para a organização, pois tem 

“conexão com o resultado”, do negócio. 

A organização e os funcionários não participam de workshops, congressos, debates ou 

grupos de discussão externos. A organização não estimula estas práticas, fica à critério de 

cada indivíduo. Internamente, discutem o que há de novo relacionado ao tema e trocam 

experiências. Oliveira e Carvalho (2015) diz que a organização deve investir nestes itens para 

captar as tendências no mercado externo. 

Apesar de investirem pouco em treinamento em 2015, há softwares e sistemas de 

armazenamento de informações de projetos. Pode-se levantar qualquer informação, de 

qualquer projeto, feito em qualquer país, em poucos segundos. O entrevistado fez uma 

simulação no momento da entrevista. São utilizadas medições do produto e do processo e isso 

faz parte do sistema de qualidade dentro da organização. Ele tem um padrão de qualidade 
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específico que veio da matriz na Suécia. O processo de gestão é mensurado, eles têm 

indicadores próprios e conseguem perceber tanto os resultados positivos, quanto os negativos. 

Bellen (2006) escreveu que a organização deve fazer medições quantitativas e qualitativas, 

desta forma pode ter uma visão correta de como está a organização e seus projetos. 

Mesmo não havendo incentivos financeiros para estudos ou treinamentos, o entrevistado 

reconhece os benefícios da gestão de projetos e por este motivo continua estudando e se 

atualizando por conta própria. Quando perguntado a ele o porquê, ele respondeu: “Tenho 

plena consciência do papel dos projetos em qualquer organização e, em especial, na nossa – 

que vive exclusivamente de projetos”. 

As lições aprendidas são documentadas e tudo que ocorre durante o projeto é registrado. 

Quanto as consultas, como as pessoas envolvidas são sempre as mesmas, elas acabam não 

precisando consultar estas informações históricas. Os funcionários mais novos que consultam 

com mais frequência. Quando perguntado ao entrevistado o que ele entendia por lições 

aprendidas: “Para mim, lições aprendidas são o produto de um processo formal, que tem, 

inclusive, regras de divulgação e transferência de conhecimento. Isso ficaria na organização e 

não com as pessoas”. Ele explicou que “não vejo que atendemos esse quesito, por uma 

perspectiva de boas práticas. Mas, pela dinâmica em nossa organização, o modelo atual tem 

atendido. Certamente se tivéssemos um alto turnover, talvez viéssemos a sentir a deficiência 

do modelo”. Porém os autores Paulk at al. (1995) apud Carvalho e Rabechini (2011) explicam 

que as lições aprendidas devem ter um processo de melhoria continua. 

A organização dissemina conhecimento, ela tem a sua própria tecnologia. Os mais 

experientes, que em geral participaram do desenvolvimento destas tecnologias, ensinam aos 

menos experientes ou os que trabalham a menos tempo. Isso ocorre de forma natural e há o 

incentivo da organização, mas não ocorre de forma sistemática. Oliveira e Carvalho (2015) 

diz que o melhor é a organização ter local de fácil acesso para transferência de 

conhecimentos. Na O3 isso pode ocorrer na sala de reunião, no café ou nas próprias mesas 

dos colaboradores. 

O gerenciamento de projetos está na estratégia da organização, até porque todas as vendas 

vêm de projetos. Houve mudanças estratégicas advindas do gerenciamento de projetos, mais 

especificamente, desenvolveram um projeto de mudança estratégica em negócios, criando 

uma “nova marca”, que apresenta características mais próximas do que o mercado espera 

atualmente, sem, entretanto, mudar a imagem daqueles produtos tradicionais com a marca 

original. Isto porque, “o mercado não nos está favorável neste momento, em função da 
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conjuntura econômica”, segundo o entrevistado. Ele ainda acrescentou: “A nossa empresa tem 

uma imagem de um produto de muita qualidade, entretanto, com custo proporcional. ” 

“O que se pode contatar é que os compradores neste cenário atual, não estão buscando 

produtos que durem 30 anos, como os nossos. Eles preferem pagar menos por um produto que 

dure 5 ou 10 anos. ” Ao olhar o catálogo de produtos da organização 3 e o da principal 

concorrente, pode-se perceber que ela optou por equipamentos mais robustos. A organização 

3 está mudando sua estratégia para encontrar a “medida certa” para este desenvolvimento.  

Figura 44: Resumo análise das camadas organização 3 - GP 

Camadas GP 
Características 

Cultura 
Trabalha com gerenciamento de projetos desde a concepção. 

Liderança 
Optou por não ter um escritório de excelência em gerenciamento de 

projetos. 

Capital Humano 
Inseguros com o cenário atual da organização. 

Estrutura e Processo 
Estrutura e processos próprios para gerenciar projetos. Usa como base o 

PMBoK. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Ao analisar documentos e estudar as entrevistas, conforme descrito acima, a organização 3 

foi posicionada da seguinte forma no framework PSI:  

 Análise do nível de Sustentabilidade, conforme figura 21: Nível 4 

 Análise do nível de Inovação, conforme figura 20: Nível 4 

 Análise do nível de Gestão de Projetos, conforme figura 22: Nível 3 

 

 

 

 

 

Figura 45: Inserção da organização 3 no framework PSI 
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Fonte: Elaborado pela autora 

5.5 ORGANIZAÇÃO 4 

5.5.1 Análise Sustentabilidade 

A organização 4 se esforça para seguir os itens relacionados a TI verde. Durante a 

entrevista, e ao conversar com outras pessoas da organização, foi possível verificar que a 

organização atende aos seguintes itens na figura 46. Segundo Lunardi, Alves, & Salles (2014) 

as organizações de TI buscam atender as práticas da sustentabilidade verde devido a pressões 

de clientes, concorrentes, órgãos reguladores e grupos comunitários. O motivo principal da 

O4, segundo os diretores, foi por pressão dos clientes.  

O entrevistado acrescentou que percebeu que a sustentabilidade gerou valor para a 

organização e ainda é um diferencial perante os concorrentes, conforme Lunardi, Alves, & 

Salles (2014) já haviam relatado que aconteceria. 

 

 

Figura 46: Práticas de TI Verde adotadas pela organização 4 
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Item Práticas de TI Verde 

Práticas de conscientização Campanhas de conscientização 

Fornecedores verdes 

Políticas de sustentabilidade 

Tele trabalho/ vídeo conferencia 

Análise de eficiência energética 

Datacenter Verde Consolidação de servidores 

Consolidação de desktops 

Modernização do datacenter 

Terceirização de serviços 

Descarte e Reciclagem Reciclagem de peças, cartuchos e equipamentos 

Descarte correto 

Doação ou entrega de equipamentos 

Estímulos para os recicladores 

Leis de regulamentação 

Hardware Equipamentos mais eficientes 

Substituição de monitores CRT por LCD 

Produtos novos com componentes reciclados 

Aumento do ciclo de vida do produto 

Impressão Terceirização das impressões 

Monitorar impressões 

Digitalização de documentos 

Impressão frente e verso 

Consolidação de impressoras 

Uso de multifuncionais 

Software Aplicativos eficientes 

Sistemas para projetar produtos mais eficientes 

Fonte: Autora 

A organização está buscando, cada vez mais, aumentar a quantidade de atributos 

trabalhados da TI Verde. Segundo Barbieri, Alves, & Nascimento (2014), a integração desses 

atributos deve fazer parte do processo de gestão e do modelo de negócio da organização. 

Durante a entrevista, foi possível conversar também com um dos membros da empresa 

que está prestando consultoria para a organização 4. A preocupação com o pilar social é o 

ponto mais importante para os sócios, item que os três entrevistados deixaram claro, mas foi 

esse consultor que apontou o quanto eles valorizam os funcionários. Um exemplo ouvido foi: 

um dos colaboradores que trabalhava na organização há três anos, começou a faltar, e o 

desempenho caiu. Os diretores, reconhecendo a importância deste funcionário, o deixou 

trabalhar de casa e pagou o tratamento psicológico. O funcionário estava com depressão 

profunda e agora está bem, com novos projetos de vida e na organização. Também foi 

possível conversar com ele durante a visita à empresa. 
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Quanto aos clientes, estes posicionam da forma respeitosa, em contrapartida a relação do 

cliente com os funcionários também deve ser respeitosa. Se algum funcionário é maltratado, 

ou algum cliente trata ele com grosseria, a ordem que eles têm é subir o nível, conversar com 

supervisor ou transferir a ligação para um dos sócios. “Procuramos proteger as nossas 

pessoas” disse o diretor comercial. 

Outra preocupação social da O4 é de receber pessoas que geralmente estão começando seu 

primeiro emprego. Eles investem em cursos internos e externos para prepará-los ao trabalho 

com o sistema operacional Linux. Toda essa preocupação e priorização com o aspecto social 

vai ao encontro com o que Steger, Salzmann e Ionescu-Somers (2008) disseram. Segundo 

esses autores tanto na teoria, quanto na prática, a dimensão ambiental está aproximadamente 

dez anos à frente da dimensão social. 

Quando ao aspecto econômico, a organização está investindo em consultoria para ampliar 

suas operações, que está crescendo de forma não consciente, segundo os diretores. Estão 

dando este passo pois a saúde financeira está bem e querem dar passos maiores. 

A organização está trabalhando atualmente em um projeto inovador voltado para 

sustentabilidade, embora não se viu o projeto e o produto, pois eles não foram liberados a 

revelar do que se trata por ser algo que ainda será apresentado ao mercado. Segundo Rocha, 

Gomes, Kneipp & Camargo (2013) a organização deve mesmo investir em projetos 

inovadores voltados para a sustentabilidade. 

Figura 47: Resumo análise das camadas organização 4 - Sustentabilidade 

Camadas 

Sustentabilidade 

Características 

Cultura 
As práticas da TI Verde (figura 46) estão bem implantadas na cultura da 

organização. 

Liderança 
Os principais líderes são os dois sócios e um deles tem uma maior 

preocupação com a consciência ambiental de todos na organização. 

Capital Humano 
É o pilar mais trabalhado da sustentabilidade, respeito e treinamentos são 

constantes na organização. 

Estrutura e Processo 
Todos os níveis da organização participam de alguma forma para manter ou 

melhorar o processo da inovação. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

5.5.2 Análise Inovação 

Quanto a tecnologia, a organização 4 investe para estar à frente das empresas de software 

do mercado (suas concorrentes). Os líderes incentivam a inovação, e alegam que a empresa 
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foi fundada com característica. Entretendo, a poucos meses atrás, não havia ferramentas de 

gestão para a inovação, ou seja, o gerenciamento da inovação era ad-hoc. A buscar formas 

para resolver este problema a empresa está evoluindo, pois segundo Cunha (2005) uma 

empresa que deseja ser capaz de inovar constantemente precisa de ferramentas gerenciais. 

Embora a inovação seja incentivada, os diretores tinham dúvidas se estavam fazendo este 

incentivo da melhor forma. Segundo um dos diretores: “A gente incentiva isso, inclusive 

estamos fazendo um trabalho para alinhar certas coisas, para que assim a inovação aconteça. 

Questão de transparência, inteligência coletiva, é um trabalho que a gente vem reforçando. 

Acho que a inovação não vinha acontecendo da forma e na quantidade que a gente queria, 

apesar de essa ser a nossa vontade, mas não necessariamente é assim. Mas a gente vem 

trabalhando para que essa questão melhore. ” 

Há investimentos para melhorias incrementais e radicais, mas a O4 está trabalhando com 

mais afinco para que a inovação radical aconteça com mais frequência. Segundo a OECD 

organização cuja a maior parte de suas inovações sejam incrementais ou acontecem por acaso, 

não é uma organização que tem a capacidade de se manter inovadora. Portanto a O4 está 

buscando o caminho correto ao tentar aumentar suas inovações radicais. 

O investimento nos funcionários é constante, existe uma verba mensal destinada a cursos, 

internos e externos. Esta verba é também para outros treinamentos, não somente para 

inovação. Com estes cursos e treinamentos, a organização 1 pretende manter sua equipe 

motiva e o clima inovador. Kerzner (2013) e Tang (1998) ressaltam a necessidade de a 

organização manter a criatividade nas pessoas, pois segundo esses autores isso é essencial 

para uma organização inovadora. 

A organização 4 contratou uma empresa de consultoria para ensina-los a evolui 

constantemente. O entrevistado explicou: “Para que nossa evolução aconteça de uma forma 

consciente e com a velocidade maior”. 

Segundo os entrevistados, a organização tentou parcerias com o meio acadêmico, mas sem 

sucesso. Segundo o entrevistado, para conseguir parceria a “empresa tinha que ter tanto tempo 

de formada, ter um valor X de faturamento, tinha que apresentar projetos, tinha que ter o ok 

de um professor”. Enfim, não conseguiram em nenhuma das tentativas. 

A organização investe em novas técnicas de gestão de mudanças, com o objetivo de 

aumentar o conhecimento no tema e melhorar a eficiência no desempenho dos trabalhos. A 

empresa de consultoria está ajudando a encontrar a identidade da O4, assim ela trabalhará 

melhor suas estratégias. 
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Avaliações comparativa do mercado externo com a intenção de perceber oportunidades de 

melhorias são feitas, mas não com frequência. Os dados na nuvem, por exemplo, foi algo que 

perceberam em uma dessas avaliações, viram que o mercado poderia absorver este 

conceito/produto (o software como serviço). Tidd et al. (2008) aconselham esta prospecção do 

ambiente externo para não perder oportunidades de novos negócios. 

Melhorias são usadas para otimizar processos e produtos, uma delas foi a implantação de 

um PMO. Existe incentivo de melhorias de processos, tanto de inovação quanto outros 

processos internos, atendimento ao cliente, transferência de conhecimento e outros. 

Clientes, fornecedores e funcionários são integrados nas fases iniciais do processo de 

ideação e desenvolvimento de produtos. Os clientes que desejarem podem participar do 

processo da inovação, principalmente quando o produto ou serviço vem de uma solicitação 

deles próprios. Cunha (2005) diz que os atores organizacionais devem ser fontes de ideias e 

podem interferir ou influenciar em projetos de inovação da organização. 

Para incentivar a criatividade dentro da organização, todas as sextas-feiras um dos 

funcionários ministra um treinamento, ou apresentação, sobre alguma ideia nova para ser 

discutida. Desta forma, ocorre a transferência de conhecimentos dos cursos externos 

oferecidos aos funcionários. Esses treinamentos não são obrigatórios, algumas vezes a 

organização convida alguém da equipe para participar, outras o próprio funcionários solicita 

por determinado curso preparatório. Pode ser sobre inovação, sustentabilidade, gestão de 

projetos, inteligência emocional e outros. A organização está sempre investindo em 

conhecimentos, esta é forma de a organização manter a motivação, liderança e ter um clima 

inovador, conforme orienta Barbirei (2003). Inicialmente era um dos sócios que falava nesses 

encontros de sextas-feiras, agora cada vez é um funcionário. Há temas sobre inovação em 

algumas dessas sextas, as salas são todas de vidro e o funcionário expõe informações, 

conhecimentos, dúvidas, tudo à vontade, funciona como um tipo de lousa. Isso foi sugestão de 

um membro da equipe de inovação. Funcionários e líderes motivados buscam pensar fora da 

caixa, como orientam Matos (2009) e Knox (2002). 

Antes da empresa de consultoria, a maior parte dos produtos novos eram da necessidade 

dos clientes ou é de inovação incremental. Atualmente a empresa não fica esperando que 

clientes peçam algum produto, pelo contrário, criam produtos e oferecem aos clientes. “Está 

aumentando a quantidade de inovação, sempre temos novos produtos ” segundo o 

entrevistado. Há o planejamento de novos produtos, serviços e processos da organização, e 

segundo a PINTEC (2014) a organização inovadora deve implantar novas técnicas de gestão e 

mudanças significativas para a inovação aumentar. 
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Para manter os funcionários que a interessam, a organização investe em um “bom clima” 

para funcionários trabalharem, além de demonstração de respeito (algo muito citado na 

entrevista). A O4 não tem plano de carreira formal, as pessoas vão evoluindo em salário e 

posição conforme o conhecimento delas. Os sócios consideram positivo o fato de não ter 

hierarquia rígida, de forma que a pessoa chega e diz, me sinto melhor fazendo a atividade X e 

isso é respeitado. Os sócios acreditam que o maior investimento, além dos constantes cursos, 

é o clima na organização. 

Figura 48: Resumo análise das camadas organização 4 – Inovação 

Camadas Inovação 
Características 

Cultura 
A organização foi fundada devido ao lançamento de um produto inovador e, 

desde então a maior parte dos funcionários está trabalhando em inovação 

incremental ou radical. 

Liderança 
Busca sempre novar formas de liderar, contratou uma consultoria para 

melhorar a forma de liderar. 

Capital Humano 
O investimento nos funcionários é constante, existe uma verba mensal 

destinada a cursos, internos e externos.  

Estrutura e Processo 
A estrutura e os processos estão mudando para aumentar a quantidade de 

inovação radical. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

5.5.3 Análise Gestão de Projetos 

Atualmente tem um escritório de projetos formal na organização, conforme sugere 

Cleland e Ireland (2000). Foi implantado há 3 meses, mas já havia gerenciamento de projetos 

informal antes. Esse escritório de projetos não trabalha somente com o PMBoK, pois os 

lideres entendem que a metodologia não deve ser engessada. Em algumas situações o PMBoK 

é usado, em outras preferem o Prince 2, há uma mescla e os funcionários adaptam com o 

melhor para a organização. Segundo o entrevistado, “só com o PMBoK fica tudo muito 

burocrático. Usamos muito o CMMI porque é mais voltado para área de software. ” 

A organização incentiva o gerenciamento de projetos e há o interesse por parte da equipe. 

O interesse maior é dos diretores, que incentivam e investem nesse escritório pois, desejam 

melhor os processos. A nova equipe montada para o PMO está interessada (todos já eram 

funcionários da organização e foram transferidos para o PMO). Inclusive há treinamentos 

constantes por solicitação dos próprios funcionários da organização. Paulk, Weber, Curtis, 

Chissis (1995) apud Carvalho e Rabechini (2011) dizem que deve haver o apoio visível da 

alta administração e de outras gerências para um efetivo gerenciamento de projetos. Neste 
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sentido, há o apoio, em todos os níveis da organização, ao gerenciamento de projetos 

(inclusive alta gerência).  

Gerentes funcionais e GPs entenderam seu papel depois da implementação das melhores 

práticas, e por esta razão, desentendimentos entre eles não são frequentes. Inclusive devido a 

característica da empresa, que tem um clima tranquilo (há até cursos de meditação durante o 

expediente). Um pouco de resistência ocorreu bem no início das reuniões/implantação e isso é 

esperado segundo Kerzner (2013) e Tamhain (2014). 

Antes de implantarem o PMO, houve conversa e explicações que todos entendessem que o 

gerenciamento de projetos iria auxiliar. Conversando informalmente na sala de café foi 

verificado que os funcionários acreditam que o PMO está ajudando. Um exemplo foi a fala de 

um dos presentes: “agora o comercial, faz só comercial, cada área agora está bem separada e o 

gerenciamento de projetos faz a ligação das áreas de forma correta. Antes todos tinham que 

gerenciar seus projetos, mas nem estavam preparados para isso. ” 

Investimentos em treinamentos para gestão de projetos são feitos frequência, são 

treinamentos semanais. O sistema de treinamento funciona da seguinte forma: a organização 

paga um curso determinado para um funcionário (não só em GP) e ele fica incumbido de 

replicar nos treinamentos internos, que ocorre toda sexta-feira (na sexta-feira que ocorreu uma 

das entrevistas teve um treinamento em CANVAS). A empresa acompanha a frequência e 

nota dos funcionários que fazem cursos fora e se alguém tiver alguma dúvida, pode usar o 

horário de trabalho resolve-las com os colegas. 

A organização e os funcionários participam de workshops e grupos de discussão. Um dos 

motivos para treinamentos constantes é a dificuldade de encontrar mão de obra pronta para 

trabalhar com software livre. Todos os funcionários foram desenvolvidos dentro da empresa 

e, ao contratar uma pesssoa, não estão preocupados com o histórico profissional dela, mas sim 

com a disposição em aprender algo novo. Segundo o diretor, os colaboradores só dão 

resultados depois de 1 (um) ano e o turnover é baixo, a média de tempo que os colaboradores 

estão na empresa é de 6 anos. 

Quando foi perguntado se investir no gerenciamento de projetos está trazendo retorno 

financeiro para a organização, o entrevistado disse que é muito cedo para ter o este retorno. 

Em seguida disse que não tem nenhuma dúvida que isso ocorrera, principalmente porque GP é 

praticamente uma exigência para trabalhar com alguns clientes maiores. Estes estão exigindo 

uma série de documentos relacionados ao gerenciamento de projetos da empresa. O 

entrevistado informou a alguns meses atrás tiveram dificuldade, ou até mesmo perderam 

projetos, por não ter um escritório formal de projetos. “Já ganhamos projetos por ter PMO, 
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então sim, já temos retorno. ” Neste sentido, os autores Rocha, Gomes, Kneipp & Camargo 

(2013) disseram que o gerenciamento de projetos é sim um ponto importante no 

desenvolvimento das organizações. Recentemente a O4 conseguiu novos clientes pelo fato de 

terem um PMO e isso é um resultado positivo já percebido.  

Santos (2003) disse que a organização com a cultura da gestão de projetos age de forma 

natural como um mecanismo de controle que aprova ou proíbe determinados 

comportamentos. A organização 4 está trabalhando de diversas formas para isso, orientada 

por uma consultoria. 

São utilizadas medições de produtos e de processos, há formas internas de medir, como 

por exemplo questionário de satisfação para os clientes e funcionários. A ideia é verificar se o 

cliente tem a percepção de melhoria da organização. Bellen (2006) diz que não só deve ter 

uma análise quantitativa, mas também uma análise qualitativa da cultura do gerenciamento de 

projetos. 

As lições aprendidas são documentadas, já as registravam antes da implantação do PMO, 

a consulta é aberta para qualquer funcionário. Eles podem entrar nas pastas arquivadas de 

forma eletrônica, qualquer pessoa pode entrar nos arquivos e inserir ou deletar uma lição 

aprendida. A O4 está buscando melhorar o processo de arquivamento e consulta das lições 

aprendidas, este processo deve ser definido, documentado e deve haver melhoramento 

continuo, conforme orienta Paulk at al (2005). 

O gerenciamento de projetos está na estratégia da organização. A organização acredita que 

o gerenciamento de projetos é um ponto forte para mantê-la no mercado, pois está 

melhorando sua estrutura e seus processos: “você vê que funciona bem”. Um exemplo é o fato 

que antes o cliente falava direto com o setor de desenvolvimento, pedia coisas que não 

estavam no projeto, o funcionário executava e tinham sérios problemas. Para Hass (2009) 

deve mesmo haver um planejamento estratégico para o gerenciamento de projetos. 

Figura 49: Resumo análise das camadas organização 4 – GP 

Camadas GP 
Características 

Cultura 
O gerenciamento de projetos está na estratégia da organização, mas isso a 

3 meses. 

Liderança 
Está ocorrendo a divisão de novas responsabilidades, uma consultoria está 

ajudando os diretores nestas tarefas. 

Capital Humano 
O investimento nos funcionários é constante, principalmente em temas 

relacionados a GP. 

Estrutura e Processo 
A estrutura e os processos estão mudando para melhorar a gestão de 

projetos. Já tinha GP antes, mas era informal. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Ao analisar documentos e estudar as entrevistas, a organização 4 foi posicionada da 

seguinte forma no framework PSI:  

 Análise do nível de Sustentabilidade, conforme figura 21: Nível 2 

 Análise do nível de Inovação, conforme figura 20: Nível 4 

 Análise do nível de Gestão de Projetos, conforme figura 22: Nível 2 

Figura 50: Inserção da organização 4 no framework PSI 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

5.6 VALIDAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES  

Após as análises das entrevistas e documentos das organizações, conforme descrito acima, 

na figura 51 é possível ver se cada uma das proposições foi ou não validada. 

Figura 51: Proposições e organizações 

Organização Nível 1  Proposições Nível 1 

Validado ou Não 

Validado 

Mecanismos para prevenir, mitigar 

e recuperar os impactos 

socioambientais causados. 

A sustentabilidade exige postura preventiva, com o 

objetivo de maximizar os aspectos positivos e minimizar 

os impactos e os efeitos negativos de qualquer projeto.  

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

Respeita as normas e costumes 

locais. 

Fatores legais influenciam a forma de gerenciar projetos, 

como por exemplo a Lei n. 12.305 de 2010 de Política 

Nacional de Resíduos Sólidos que estabelece um conjunto 

de objetivos, diretrizes e metas em relação ao 

gerenciamento destes resíduos.  

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

Desenvolve e utiliza sistemas 

capazes de executar a gestão 

ambiental em seus 

processos/operações. 

As organizações estão inovando e focando em projetos de 

sistemas de gestão ambiental. 

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

Alta gerencia só apoia 

verbalmente o gerenciamento de 

Os executivos não mostram fácil aceitação da mudança na 

implementação da gestão de projetos, pois tem dificuldade 

O1: Não Verificado 

O2: Não Verificado 
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projeto. de adaptarem-se a um ambiente diferente. O3: Não Verificado 

O4: Não Verificado 

Resistência a mudanças. 

Há resistência a mudança na outra estrutura, focando a 

gestão de projetos.  

O1: Não Verificado (já 

teve muita) 

O2: Verificado 

O3: Não Verificado 

O4: Não Verificado 

Choque de cultura entre gerentes 

funcionais e gerentes de projetos. 

A resistência relacionada ao compartilhamento de poder 

ou recursos é natural e deve ser esperada.  

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

Gestão ad-hoc.  
As organizações necessitam de modelos e ferramentas 

gerenciais. 

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

Um pequeno número de inovações 

é gerado. 

A velocidade com que novos produtos, serviços e 

processos surgem é cada vez mais rápida.  

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Não Verificado 

O4: Verificado 

Na maior parte, as inovações são 

incrementais e/ou acontecem por 

acaso. 

Inovação é a implementação de um novo produto, ou 

melhoria significativa em um produto existente. Podendo 

também ser um processo ou um novo método 

organizacional nas práticas do negócio. 

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

Organização Nível 2 Proposições Nível 2 Perguntas 

Todos os itens do nível 1 de 

sustentabilidade.   
 

Incorpora a RSE/sustentabilidade 

como diferencial competitivo. 

Organizações que tentam implantar gestão sustentável em 

uma cadeia de suprimentos, por exemplo, as fazem devido 

às pressões ambientais externas e para ter uma vantagem 

competitiva. 

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

Transmite informações acerca do 

desempenho ambiental, social, 

econômico e de governança. 

Há a integração de processos nos âmbitos sociais, 

ambientais e de governança nas organizações. As 

empresas estão executando mudanças de forma prática em 

todos os aspectos de suas operações, tais como, pesquisas, 

desenvolvimento e planos de produção. 

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

Plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos pós consumo 

considerando a não geração, a 

redução, a reciclagem, a 

reutilização, o tratamento e 

disposição final de resíduos 

sólidos de forma ambientalmente 

adequada. 

As organizações estão investindo na redução dos impactos 

negativos ao meio ambiente e à sociedade. 

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Não Verificado 

Reconhece os benefícios da gestão 

de projetos. 

O gerenciamento de projetos é um instrumento importante 

no auxílio da mudança e no desenvolvimento das 

organizações. 

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

Há o apoio em todos os níveis da 

organização ao gerenciamento de 

projetos. 

Deve haver o apoio visível da alta administração e de 

outras gerências. 

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

Investimentos em treinamentos em 

gestão de projetos. 

Há evidências dos benefícios de investimento em tempo 

no desenvolvimento e uso de métodos de gerenciamento 

de projetos. 

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

A equipe se recusa a pensar fora 

da caixa. 

A inovação contínua é relacionada à capacidade de os 

recursos humanos trabalharem na organização, ou seja, 

depende de uma cultura que encoraje (não de forma 

impositiva) o empreendedorismo individual e em grupos. 

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

Alta administração enfatiza seu 

apoio para inovações, por 

exemplo, através da promoção de 

sistemas de sugestões de 

funcionários ou desenvolver e 

comunicar objetivos de inovação. 

Fatores internos condicionantes da inovação: motivação, 

liderança, clima inovador, etc. 

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Não Verificado 

O4: Verificado 

Transferência de conhecimentos A organização inovadora deve implantar novas técnicas de O1: Verificado 
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para outras divisões ou cooperar 

com outras divisões não é 

considerado tão importante. 

gestão ou mudanças, de forma significativa, para melhorar 

o uso do conhecimento e a eficiência no desempenho dos 

trabalhos. 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

Organização Nível 3 Proposições Nível 3 Perguntas 

Todos os itens do nível 2     

Gestão participativa. 

Práticas gerenciais sustentáveis influenciam o aprendizado 

dos colaboradores. Eles as incorporam não somente nas 

organizações como em sua vida pessoal.  

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Não Verificado 

Patrocínio ou desenvolvimento de 

programas para o melhor uso dos 

materiais, água e energia.  

Fazer com que os recursos sejam mais produtivos é o 

maior desafio de curto prazo para a sustentabilidade nas 

corporações.  

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

Patrocino e implantação de 

projetos educativos para os 

funcionários com foco na 

conscientização ambiental. 

Ao seguir as bases da sustentabilidade, o processo de 

inovação torna-se mais exigente e complexo. A 

organização precisa trabalhar mais para alcançar 

tecnicamente esse requisito. 

O1: Não Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

A cultura da organização é 

propícia para a gestão de projetos. 

A cultura organizacional age naturalmente como um 

mecanismo de controle, influenciando informalmente na 

aprovação ou proibição de determinados comportamentos. 

O1: Verificado 

O2: Em andamento 

O3: Verificado 

O4: Em andamento 

Há o apoio em todos os níveis da 

organização ao gerenciamento de 

projetos. Idem item 6 de GP do nível 2 

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

Há o retorno dos investimentos em 

treinamentos de GP. 

Investir no gerenciamento de projetos traz retorno 

financeiro para as organizações, fazendo com que os 

investimentos valham a pena. 

O1: Verificado 

O2: Em andamento 

O3: Não Verificado 

O4: Em andamento 

A cultura corporativa está 

mudando, considerando cultura de 

aprendizagem em constante 

crescimento como uma 

oportunidade para aprender. 

Cada organização possui uma cultura interna e ela pode 

ser mutável no que tange à rotina, normas sociais, 

costumes, estruturas e parâmetros. 

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

Idéias são avaliadas e 

recompensadas com incentivos. 

A inovação contínua depende de uma cultura que encoraje 

o empreendedorismo individual e em grupos. Mas não de 

forma impositiva pois isto pode impedir a criatividade. 

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Não Verificado 

O4: Verificado 

Avaliação comparativa 

permanente dos mercados 

relevantes revela oportunidades de 

melhoria e é usada para otimizar 

processos e produtos. 

Prospectar o ambiente para identificar e processar sinais 

relevantes sobre ameaças e oportunidades relacionadas às 

mudanças; decidir a quais destes sinais deve-se responder, 

com base no alinhamento estratégico 

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

Organização Nível 4 Proposições Nível 4 Perguntas 

Todos os itens do nível 3 de 

sustentabilidade.     

Integração dos atributos de 

sustentabilidade em seus processos 

de gestão e modelo de negócio. 

A sustentabilidade vem sendo introduzida cada vez mais 

nos negócios empresariais. Ações como estas influenciam 

na estratégia e na gestão de projetos nas organizações. 

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

A empresa integra a gestão da 

RSE/sustentabilidade na forma de 

conduzir os negócios. 

Os aspectos ambientais e sociais devem ser integrados na 

estratégia das unidades de negócio, além de terem um 

efetivo gerenciamento de projeto. 

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

Incentivo por meio de ações de 

consumo consciente. 

Fazer com que os recursos sejam mais produtivos é o 

maior desafio de curto prazo para a sustentabilidade nas 

corporações. Isto porque é preciso incluir em seus 

processos: a redução de desperdícios, a transformação de 

resíduos em matéria prima, materiais alternativos, redução 

de energia e transporte. 

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

Dedicação para benchmarking. 

A organização e os funcionários devem participar de 

workshops, congressos, debates ou grupos de discussão, 

com o intuito de monitorar e captar as tendências das 

atividades de ciência, tecnologia, inovação e sobretudo se 

modernizar quanto as práticas de gestão organizacional. 

O1: Verificado 

O2: Não Verificado 

O3: Não Verificado 

O4: Verificado 
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Há um escritório de processo ou 

centro de excelência. 

A organização que opta por fazer a gestão de seus 

projetos, e é culturalmente inovadora, deve ter um PMO 

ou escritório de gerência de projetos. 

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Não Verificado 

O4: Verificado 

Há uma análise quantitativa do 

benchmarking (processos e 

metodologias). São utilizadas medições do produto e do processo. 

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Não Verificado 

O4: Em andamento 

Há uma análise qualitativa do 

benchmarking (cultura/aplicação 

do gerenciamento de projetos). 

O processo de gestão deve ser mensurado. A gestão de 

atividades e o processo de tomada de decisão carecem de 

novas formas de mensurar o progresso, e os indicadores 

são ferramentas imprescindíveis neste processo.  

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Não Verificado 

O4: Não Verificado 
Clientes, fornecedores e outras 

partes interessadas estão 

integrados nas fases iniciais do 

processo de ideação e 

desenvolvimento de produtos.  

Os “atores” organizacionais, fontes de ideias ou não, 

podem interferir ou influenciar em projetos das 

organizações. 

O1: Verificado 

O2: Não Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

Oficinas de criatividade, 

integração de partes interessadas 

relevantes, e feedback contínuo de 

todas as fontes, dentro e fora da 

organização pode facilitar não só a 

melhoria dos produtos existentes, 

mas também a transformação de 

ideias em produtos com sucesso no 

mercado previsível. 

Fontes externas de ideias para inovação: clientes, 

fornecedores e subcontratados, documentos de patentes, 

revistas científicas, feiras de negócios, consultores e 

auditores, agentes de patentes, inventores isolados, 

instituições de pesquisas mercadológicas, empresas 

concorrentes atuais e entrantes, e empresas de engenharia 

consultiva. 

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 
Cooperação inter organizacional 

dentro e fora das redes, com os 

concorrentes, institutos científicos 

e outras organizações. 

Colaboração e alianças que podem 

diminuir os riscos e estabelecer 

novas fontes de receita.  

A inovação é movida pela habilidade de estabelecer 

relações, detectar oportunidades e tirar proveito das 

mesmas, habilidades estas que são fontes de ideias 

externas ou internas nas organizações. 

O1: Verificado 

O2: Não Verificado, 

somente ideias internas 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

Organização Nível 5 Proposições Nível 5 Perguntas 

Todos os itens do nível 4     

Lições aprendidas documentadas e 

arquivadas relacionadas ao tema.   

O1: Verificado 

O2: Não Verificado 

O3: Não Verificado 

O4: Não Verificado 

Lições aprendidas documentadas e 

arquivadas. Definido, documentado e melhorando continuamente. 

O1: Verificado 

O2: Não Verificado 

O3: Não Verificado 

O4: Buscando 

melhoria 

Há transferência de conhecimento. 

Deve haver na organização formas de disseminar o 

conhecimento adquirido, com locais próprios e de fácil 

acesso para transferência de conhecimento para aqueles 

que tiverem interesse. 

O1: Verificado 

O2: Não Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

Planejamento estratégico para 

gerenciamento de projetos. 

Gerenciar projetos é um ponto forte para as organizações 

se manterem no mercado, pois desta forma é possível 

promover as mudanças necessárias para acompanhar a 

dinâmica do mercado. 

O1: Verificado 

O2: Verificado 

O3: Verificado 

O4: Verificado 

Processo é precisamente definido e 

contém oportunidades para 

responder às mudanças nas 

condições do projeto.  

No ambiente organizacional, qualquer inovação ou 

alteração pode desencadear processos de mudanças que 

impactam na organização como um todo. Estas inovações, 

quando resultam em transformações estruturais, 

influenciam em aspectos como cultura, missão e valores 

da organização.  

O1: Verificado 

O2: Não Verificado 

O3: Não Verificado 

O4: Verificado 

As inovações são planejadas e 

geradas de forma sistemática.  

Para que haja projetos inovadores, é primordial que as 

organizações trabalhem de forma efetiva na geração de 

ideias. Para isto deve-se planejar de forma estratégica os 

novos produtos, serviços e processos da organização e 

assim definir em quais áreas a empresa deve atuar. Deve-

se explorar mudanças e vislumbrar oportunidade com 

potencial inovador. 

O1: Verificado 

O2: Não Verificado, só 

na matriz 

O3: Não Verificado 

O4: Não Verificado 

A criatividade é incentivada (pode Ter pessoas criativas é essencial para uma organização O1: Verificado 
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ser por meio de incentivos 

financeiros e de tempo para 

perceber as ideias). 

inovadora. Isto porque a geração de riqueza nas 

organizações está fortemente relacionada aos ativos 

intangíveis ou ativos intelectuais.  

O2: Não Verificado 

O3: Não Verificado 

O4: Não Verificado 

Fonte: Elaborada pela autora.  
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6 CONCLUÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES 

Este estudo pode ser considerado como uma tentativa preliminar para avançar a pesquisa 

sobre gestão de projetos, inovação e sustentabilidade, por meio da construção de um modelo 

teórico. Com a elaboração do modelo, e as análises dos níveis das organizações, foi possível 

levantar como as organizações trabalham com as três áreas aqui estudadas.  

Ao elaborar o framework PSI, primeiramente foi necessário relacionar sistemas de 

classificação de projetos, inovação e sustentabilidade, desta forma cumprindo o objetivo 

geral, conforme pode se ver na figura 23. 

Objetivos específicos também foram alcançados: identificar regiões do framework e 

descrever características esperadas de empresas presentes destas regiões; elaborar um sistema 

de avaliação para classificar as organizações nas diferentes áreas do framework e avaliar as 

organizações objeto do estudo e propor sugestões de melhoria ou desenvolvimento para cada 

uma delas. Conforme figura 20 (capacidade de inovar), figura 21 (indicadores Ethos de 

sustentabilidade) e figura 22 (níveis de maturidade em gestão de projetos). 

Durante as entrevistas pôde - se ver que as 4 organizações estudadas têm o interesse 

crescente em melhorar seus níveis de inovação, sustentabilidade e gestão de projetos. Desta 

forma tornam se mais eficientes. Quanto a gestão de projetos, por exemplo, Patah e Carvalho 

(2012) já haviam afirmado que nos últimos anos muitas empresas têm gasto quantidades 

significativas de recursos em gerenciamento de projetos. Além disso, diversos pesquisadores 

vêm incluindo o tema inovação em suas pesquisas de desenvolvimento de produtos e gestão 

de projetos (Tang, 1998). Há também a preocupação com o gerenciamento de projetos 

sustentáveis, pois conforme Figge, Hahn, Schaltegger, & Wagner (2008), integra lo na 

estratégia do negócio, sem um gerenciamento efetivo, pode fazer com que os ganhos sejam 

neutralizados ou superados. 

Para incorporar estes temas nas organizações, elas investem em palestras, cursos internos 

e, algumas organizações, em cursos externos. Todas já têm os três aspectos na cultura da 

organização, mesmo trabalhando de formas diferentes. 

As organizações que melhores níveis alcançaram, a O1 e a O3, tem características bem 

diferentes. A O1 é uma empresa de maior porte, comparando com a O3 e com um 

faturamento bem diferente. A O1 tem verba específica para investimentos em cursos 

relacionados aos três temas estudados, já a O3 está passando por um momento financeiro 

difícil e mesmo assim conseguir ter bons resultados. 
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Comparando a O3 Com a O2, a segunda é de grande porte e conseguiu resultados 

inferiores. As duas não estão muito bem no Brasil, devido a recessão. O clima na O2 está 

mais difícil, além de ter muitos funcionários sendo dispensados, ao mesmo tempo estão 

tentando unir as áreas e implantar um PMO. Resistência a mudança e o atual clima podem ter 

prejudicado a O2 quanto à inserção nos níveis do framework PSI. 

As organizações 1 e 3, embora sejam de tamanhos e áreas diferentes, têm produtos que 

ajudam seus clientes a cumprir metas legais da sustentabilidade. A organização 3 vende seus 

produtos somente quando o cliente precisa cumprir essa meta. Já a organização 1 vende seus 

produtos também para empresas que querem diminuir seus resíduos ou poluentes no meio 

ambiente de forma espontânea. A razão principal pode estar no preço e na visibilidade ou 

percepção de valor ao comprar estes produtos. 

Explicando melhor: um produto da organização 3, o menor, custa R$ 200.000,00, vai ficar 

na saída de ar (poluentes) em uma fábrica e os clientes não estão vendo ou acompanhado a 

diferença do antes e depois da instalação do produto. Não há esse tipo de fábrica dentro das 

cidades pois, devido a quantidade de poluentes, não seria permitido. Entretanto, os produtos 

da organização 1, por exemplo, podem custar R$ 20.000,00 e tratar uma quantidade de água 

considerável, em locais visíveis pela população e para seus clientes. 

Sendo este o caso, os clientes da O3 investiriam R$ 200.000,00 em um produto que só 

será necessário trocar a cada 30 anos. Quanto aos clientes que compram o tratamento para 

água, estes irão investir os R$ 20.000,00 periodicamente. As duas empresas podem agregar 

valor ao cuidar do aspecto ambiental e apresentar sim o retorno do investimento, mesmo 

porque as pessoas não querem mais ser reféns de indústrias poluidoras (Cardoso, Caridade, 

Junior, & Kruglianskas, 2008). 

Todas as empresas entrevistadas investem em inovação e em geral se preocupam mais 

com isso do que com os outros aspectos. Todos sabem que sem inovação a organização pode 

perder espaço e não consegui se manter no mercado. Não só pela velocidade com que novos 

produtos vêm surgindo, que é cada vez maior (Cunha e Santos, 2005), mas também pelo fato 

da  inovação ser a atividade essencial ligada à sobrevivência e ao crescimento da empresa 

(Tidd et al., 2008). 

Isto também foi possível ver na figura 33 onde o cluster de palavras aponta para cultura da 

inovação e investimento neste setor. 

Na figura 51 é possível ver que nenhuma empresa tem a inovação como o nível mais 

baixo, no caso da O1 está empatado com GP e sustentabilidade e no caso da O3 inovação está 

empatado com sustentabilidade. 
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Na figura 52 é possível ver o resumo das 4 (quatro) organizações no framework PSI, em 

vermelho O4, verde O3, azul O2 e O1 em amarelo. 

Figura 52: Resumo das 4 organizações no framework PSI 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Schumpeter (1997) disse que há relação com a quantidade de inovações e o tamanho das 

organizações, quanto maior a empresa, maior a intensidade de investimentos. Segundo o 

autor, isto pode estar associado ao fato de que organizações maiores têm maiores recursos 

para investirem em P&D. 

6.1 CONTRIBUIÇÕES 

6.1.1 Contribuições práticas 

Para Carvalho e Rabechini (2011), a organização que pretende ser sustentável deve 

abarcar e trabalhar os aspectos ambientais, sociais e econômicos no gerenciamento de 

projetos. Os mesmos autores dizem que, embora a necessidade seja latente, o gerenciamento 
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de projetos não inclui de forma expressiva a importância da sustentabilidade ou do 

desenvolvimento sustentável, tanto na prática quanto na literatura. Sendo assim, a 

contribuição principal desta pesquisa, para a prática, é um framework para as organizações 

identificarem em que nível está em inovação, gestão de projetos e sustentabilidade. Há ainda a 

possibilidade de as organizações melhorarem, caso necessário, pois elas podem seguir os 

passos do próximo nível ao seu e, desta forma estarão melhorando gradativamente. 

6.1.2 Contribuições Acadêmicas 

Alguns autores apontam lagunas referentes aos temas estudados. Martens, Brones, & 

Carvalho (2013) concluíram, após a elaboração de uma bibliometria sobre as lacunas e 

tendências da sustentabilidade e gestão de projetos, que na literatura de gestão de projetos o 

tema sustentabilidade é ainda incipiente. Por outro lado, os autores adicionaram que, este 

pode ser considerado um tema emergente na atualidade. Galvão e Patah (2015) também 

apontam lagunas em relação a trabalhos acadêmicos com os temas sustentabilidade, inovação 

e gestão de projetos. 

Desta forma, a contribuição para a literatura é uma pesquisa relacionando os temas de 

inovação, sustentabilidade e gestão de projetos, uma vez que o estudo identificou algumas 

lacunas sobre o tema na literatura. 

6.2 LIMITAÇÕES 

O estudo se refere às 4 empresas estudadas, e por se tratar de um número reduzido não 

pode ser considerado um consenso, ou seja, não deve ser generalizado. A organização que 

tiver interesse em realizar o mesmo estudo, deve seguir o passo a passo da pesquisa.  

Outra limitação foi a quantidade de entrevistados, 1 para cada tema em cada organização. 

Haveria possibilidade de encontrar outros aspectos importantes das organizações que inovam 

de forma sustentável e gerenciam seus processos e projetos se houvesse uma amostra maior. 

O estudo dos temas em questão é relativamente novo e, portanto, não está esgotado. Desta 

forma como sugestão para futuros estudos, pode-se buscar por uma quantidade maior de 

empresas e realizar uma pesquisa quantitativa. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA APLICADO GESTÃO DE 

PROJETOS – Q1 PRÉ-TESTE 

1. A gerência apoia o gerenciamento de projetos? Como? 

2. Você acredita que o gerenciamento de projetos ajuda a organização? 

3. Há algum treinamento em GP? 

4. É percebida resistência à implantação do gerenciamento de projetos na organização? 

5. Você acha que as mudanças para implantar a gestão de projetos são bem-vindas? 

6. Há interesse em gestão de projetos por parte da equipe? 

7. É percebida alguma melhora com a implantação da gestão de projetos? 

8. Desentendimentos entre gerentes funcionas e gerentes de projetos são frequentes? 

9. Há resistência relacionada ao compartilhamento de poder ou recursos entre gerentes 

funcionais e GPs? 

10. Houve mudança na estrutura da organização? 

11. Como é o clima na organização? 

12. Você reconhece os benefícios da gestão de projetos? 

13. A organização reconhece os benefícios da gestão de projetos? 

14. O gerenciamento de projetos é um instrumento importante no auxílio da mudança e no 

desenvolvimento da organização? Por que? 

15. Há o apoio, em todos os níveis da organização, ao gerenciamento de projetos? Como 

ocorre este apoio? 

16. Há investimento financeiro para que a gestão de projetos seja bem aceita por toda a 

equipe? 

17. Ha algum outro tipo de incentivo para a aceitação da gestão de projetos? 

18. Investimentos em treinamentos em gestão de projetos são feitos? Com que frequência? 

19. Há evidências dos benefícios de investimento em tempo no desenvolvimento e uso de 

métodos de gerenciamento de projetos? 

20. Há evidências dos benefícios de investimentos em gestão de projetos? 

21. A organização incentiva o gerenciamento de projetos? 

22. A alta gerencia apoia a gestão de projetos? 

23. Mudanças foram feitas para a implantação do gerenciamento de projetos? 

24. Gerentes funcionais e GPS entenderam seu papel depois da implementação das melhores 

práticas do gerenciamento de projetos? 

25. Investir no gerenciamento de projetos está trazendo retorno financeiro para a organização? 

26. Para você os investimentos valeram a pena? No que foi investido? 

27. A organização e os funcionários devem participar de workshops, congressos, debates ou 

grupos de discussão? Com que frequência? Você acha que isto ajuda? Por que? 

28. Há um escritório de processo ou centro de excelência? Desde quando? 

29. Há uma análise quantitativa do benchmarking (processos e metodologias)? Como é feito? 

30. São utilizadas medições do produto e do processo? Como é feito? 

31. Há uma análise quantitativa do benchmarking (cultura/aplicação do gerenciamento de 

projetos)? 

32. O processo de gestão é mensurado? Se sim, como? Resultados positivos são percebidos? 

33. A lições aprendidas são documentadas? Se sim, de que forma são arquivadas? 

34. As lições aprendidas são consultadas em novos projetos? Se sim, com que frequência? 

35. Há na organização alguma forma de disseminar conhecimento? Qual? Isto é divulgado na 

organização? De que forma? 

36. O gerenciamento de projetos está na estratégia da organização? 
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37. A organização acredita que o GP é um ponto forte para mantê-la no mercado? 

38. Houve mudanças advindas do gerenciamento de projetos? Quais? 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA APLICADO 

SUSTENTABILIDADE – Q2 PRÉ-TESTE 

1. A organização age, trabalha de forma preventiva com o objetivo de maximizar os 

aspectos positivos e minimizar os impactos e os efeitos negativos de qualquer projeto. 

O que é feito? A quanto tempo? 

2. A organização está tento os resultados esperados? 

3. Fatores legais influenciam a forma de gerenciar projetos? Como? 

4. Há alguma interação com a população do entorno para melhor conhecer seus 

costumes? Se sim, de que forma? 

5. Esta organização faz investimentos em inovação tendo por objetivo projetos de 

sistemas de gestão ambiental? 

6. Qual porcentagem, em valor, dos investimentos em inovação é voltada para projetos 

de sistemas de gestão ambiental? 

7. Trata-se de um sistema integrado com todos os processos da organização? 

8. Como é feita esta gestão? 

9. A organização incorporou a sustentabilidade nos três pilares (social, ambiental e 

econômico)? 

10. A opção por ser sustentável foi voluntária ou por pressões? 

11. A organização obteve mais clientes após aderir aos pilares da sustentabilidade? 

12. A organização verifica se seus fornecedores são sustentáveis? 

13. Há a integração de processos nos âmbitos sociais, ambientais e de governança na 

organização? Como é esta integração? 

14. A organização fez ou está fazendo mudanças, de forma prática, em todos ou algum 

dos aspectos de suas operações, tais como, pesquisas, desenvolvimento e planos de 

produção? Se sim, quais? 

15. Esta organização investe na redução dos impactos negativos ao meio ambiente e à 

sociedade? Se sim, como? Quanto é investido? 

16. Está percebendo retorno? 

17. Você incorpora parte do que pratica na organização, relacionado a sustentabilidade, 

fora daqui? O que e como? 

18. Busca soluções de forma espontânea para ajudar a organização a ser mais sustentável? 

Com que frequência? 

19. A organização faz com que os recursos sejam mais produtivos? É uma tarefa 

considerada desafiadora a curto prazo? 

20. De quanto é o investimento nestes tipos de programa? Está tendo retorno? 

21. Há uma exigência (ou esforço) maior por parte dos colaboradores da área da inovação 

devido a implantação da sustentabilidade na organização? 

22. A organização investe em educação com o intuito de ter retorno em inovações 

sustentáveis. 

23. A organização investe em outras formas de conscientização? 

24. Quais? Está percebendo o retorno do investimento? 

25. As questões relacionadas à sustentabilidade, introduzidas na organização influenciam 

a gestão de projetos? De que forma? 

26. Há a integração dos atributos da sustentabilidade no processo de gestão ou no modelo 

de negócio? Como? 

27. A empresa integra a gestão da sustentabilidade na forma de conduzir os negócios? 

Como? 
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28. O aspecto da sustentabilidade tem um efetivo gerenciamento de projeto? Como é 

feito? 

29. Há o incentivo por meio de ações de consumo consciente? 

30. A organização trabalha e investe para que os funcionários reduzam o desperdício? 

Como? Com que frequência? 

31. As lições aprendidas são consultadas em novos projetos? Se sim, com que frequência? 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA APLICADO INOVAÇÃO – Q3 

PRÉ-TESTE 

1. A organização necessita de modelos e ferramentas gerenciais para inovação? 

2. A soluções são dadas pelos gerentes conforme os problemas vão acontecendo? 

3. A organização investe em treinamento para gerenciar a inovação? Se sim, como? 

4. Quantas inovações aproximadamente são geradas por ano? 

5. Há uma equipe dedicada à inovação? 

6. Há incentivo/pressão quanto ao número de inovações na organização? 

7. Há patentes? 

8. Em que tipo de inovação a organização investe? 

9. Que tipo de inovação a organização lança no mercado? 

10. Há investimento em inovação ou estas acontecem por acaso? 

11. A equipe se relaciona com outras equipes na organização? 

12. A equipe de inovação se relaciona com outras equipes de outras organizações? Se sim, 

com que frequência? 

13. A organização incentiva o bom relacionamento das equipes? 

14. Os líderes incentivam a inovação? 

15. Você acredita que a organização tem um clima inovador? Por que? 

16. Há a promoção de sugestões de funcionários em desenvolver e comunicar objetivos de 

inovação? 

17. Transferência de conhecimentos para outras divisões ou cooperar com outras divisões 

não é considerado tão importante? 

18. A organização investe em novas técnicas de gestão de mudanças, focando melhorar o 

uso do conhecimento e a eficiência no desempenho dos trabalhos. Se sim, como? 

19. Você transfere seus conhecimentos quando estimulado? 

20. A organização está investindo em conhecimentos? 

21. Mudanças estão sendo percebidas na organização com a intenção de melhorar o grau 

de inovação? Se sim, que tipo de mudanças? 

22. Está aumentando a quantidade de inovação? 

23. Há o encorajamento ou incentivo para a inovação? 

24. Como é feito este incentivo? Está tendo resultados? 

25. Você já colaborou com alguma ideia? 

26. É feito na organização uma avaliação comparativa dos mercados relevantes, para 

perceber oportunidades de melhoria? 

27. As melhorias, se percebidas, são usadas para otimizar processos e produtos. Se é feito, 

como ocorre? Com que frequência? 

28. Clientes, fornecedores e outras partes interessadas estão integrados nas fases iniciais 

do processo de ideação e desenvolvimento de produtos? 

29. Os “atores” organizacionais, fontes de ideias ou não, podem interferir ou influenciar 

em projetos das organizações? Como é feita esta integração? É percebido retorno? 

30. Há oficinas para incentivar a criatividade? 

31. Há oficinas para incentivar a criatividade entre organizações? Se sim, como funciona? 

32. Há cooperação entre as equipes da organização? 

33. Há incentivos para que isto ocorra? 

34. Há cooperação entre as equipes da organização com outras equipes de outras 

organizações? Há incentivos para que isto ocorra? 
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35. As inovações resultam em transformações estruturais? Se sim, quais? Elas influenciam 

em aspectos como cultura, missão e valores da organização? 

36. Houve ajuda externa nestas novas mudanças? 

37. Como a organização trabalha para gerar novas ideias? 

38. A organização explora mudanças? 

39. Como a organização percebe uma oportunidade de inovação? 

40. Há um planejar de forma estratégico para novos produtos, serviços e processos da 

organização? 

41. Como a organização mantém os funcionários que a interessa? 

42. Você se sente valorizado? 

43. A organização valoriza pessoas criativas? Como? 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA APLICADO GESTÃO DE 

PROJETOS – Q1 

1. Os projetos em sua organização têm valores de orçamento em que faixa? A quanto 

tempo tem GP na organização? 

2. Há um escritório de processo ou centro de excelência? Desde quando? 

3. A organização incentiva o gerenciamento de projetos? 

4.  Há interesse em gestão de projetos por parte da equipe? Ha algum outro tipo de 

incentivo para a aceitação da gestão de projetos? 

5. Há o apoio, em todos os níveis da organização, ao gerenciamento de projetos 

(inclusive alta gerência)? 

6. Gerentes funcionais e GPs entenderam seu papel depois da implementação das 

melhores práticas do gerenciamento de projetos? Desentendimentos entre gerentes 

funcionas e gerentes de projetos são frequentes? 

7. Investimentos em treinamentos em gestão de projetos são feitos? Com que frequência? 

8. Investir no gerenciamento de projetos está trazendo retorno financeiro para a 

organização? 

9. Para você os investimentos valeram a pena? No que foi investido? 

10. Você reconhece os benefícios da gestão de projetos? 

11. A organização e os funcionários participam de workshops, congressos, debates ou 

grupos de discussão? Com que frequência? Você acha que isto ajuda? Por que? 

12. Há uma análise quantitativa do benchmarking (processos e metodologias)? Como é 

feito? 

13. São utilizadas medições do produto e do processo? Como é feito? 

14. Há uma análise quantitativa do benchmarking (cultura/aplicação do gerenciamento de 

projetos)? 

15. O processo de gestão é mensurado? Se sim, como? Resultados positivos são 

percebidos? 

16. A lições aprendidas são documentadas? Se sim, de que forma são arquivadas? As 

lições aprendidas são consultadas em novos projetos? Se sim, com que frequência? 

17. Há na organização alguma forma de disseminar conhecimento? Qual? Isto é divulgado 

na organização? De que forma? 

18. O gerenciamento de projetos está na estratégia da organização? 

19. A organização acredita que o GP é um ponto forte para mantê-la no mercado? 

20. Houve mudanças advindas do gerenciamento de projetos. Quais? 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA APLICADO 

SUSTENTABILIDADE – Q2  

1. A organização age de forma preventiva com o objetivo de maximizar os aspectos 

positivos e minimizar os impactos negativos de qualquer projeto? O que é feito? A 

quanto tempo? 

2. A organização tem os resultados esperados? 

3. Fatores legais influenciam a forma de gerenciar projetos? Como? 

4. Há alguma interação com a população do entorno para melhor conhecer seus 

costumes? Se sim, de que forma? 

5. Esta organização faz investimentos em inovação tendo por objetivo projetos de 

sistemas de gestão ambiental? 

6. Qual porcentagem, em valor, dos investimentos em inovação é voltada para projetos 

de sistemas de gestão ambiental? 

7. A sustentabilidade é um sistema integrado com todos os processos da organização? 

Como é feita esta gestão?  

8. A organização incorporou a sustentabilidade nos três pilares (social, ambiental e 

econômico)? 

9. A opção por ser sustentável foi voluntária ou por pressões? 

10. A organização obteve mais clientes após aderir aos pilares da sustentabilidade? 

11. A organização verifica se seus fornecedores são sustentáveis? 

12. Há a integração de processos nos âmbitos sociais, ambientais e de governança na 

organização? Como é esta integração? 

13. A organização fez ou está fazendo mudanças, de forma prática, em todos/algum dos 

aspectos de suas operações, tais como, pesquisas, desenvolvimento e planos de 

produção? Se sim, quais? 

14. Esta organização investe na redução dos impactos negativos ao meio ambiente e à 

sociedade? Se sim, como? Quanto é investido? Está percebendo retorno? 

15. Você incorpora parte do que pratica na organização, relacionado a sustentabilidade, 

fora daqui? O que e como? 

16. Os colaboradores buscam soluções de forma espontânea para ajudar a organização a 

ser mais sustentável? Com que frequência? 

17. A organização faz com que os recursos sejam mais produtivos? É uma tarefa 

considerada desafiadora a curto prazo? De quanto é o investimento nestes tipos de 

programa? Está tendo retorno? 

18. Há uma exigência (ou esforço) maior por parte dos colaboradores da área da inovação 

devido a implantação da sustentabilidade na organização? 

19. A organização investe em educação com o intuito de ter retorno em inovações 

sustentáveis? 

20. A organização investe em outras formas de conscientização? Quais? Está percebendo 

o retorno do investimento? 

21. A empresa integra a gestão da sustentabilidade na forma de conduzir os negócios? 

Como? 

22. As questões relacionadas à sustentabilidade, introduzidas na organização influenciam 

a gestão de projetos? De que forma? 

23. O aspecto da sustentabilidade tem um efetivo gerenciamento de projeto? Como é 

feito? 

24. Há o incentivo por meio de ações de consumo consciente? 
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25. A organização trabalha e investe para que os funcionários reduzam o desperdício? 

Como? Com que frequência? 

26. As lições aprendidas são consultadas em novos projetos? Se sim, com que frequência? 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA APLICADO INOVAÇÃO – Q3 

1. A equipe de inovação se relaciona bem com outras equipes de outras organizações? Se 

sim, com que frequência?  

2. Há cooperação entre as equipes da organização? Há incentivos para que isto ocorra? 

3. Você acredita que a organização tem um clima inovador? Por que? 

4. Há a promoção de sugestões de funcionários em desenvolver e comunicar objetivos de 

inovação? 

5. Transferência de conhecimentos para outras divisões ou cooperar com outras divisões 

não é considerado tão importante? Você transfere seus conhecimentos quando 

solicitado? 

6. A organização investe em novas técnicas de gestão de mudanças, focando melhorar o 

uso do conhecimento e a eficiência no desempenho dos trabalhos. Se sim, como? 

7. A organização está investindo em conhecimentos? 

8. Mudanças estão sendo percebidas na organização com a intenção de melhorar o grau 

de inovação? Se sim, que tipo de mudanças? 

9. Está aumentando a quantidade de inovação? 

10. Os líderes incentivam a inovação? Há o encorajamento ou incentivo para a inovação? 

Como é feito este incentivo? Está tendo resultados? 

11. Você já colaborou com alguma ideia? 

12. É feito na organização uma avaliação comparativa dos mercados relevantes, para 

perceber oportunidades de melhoria? 

13. As melhorias, se percebidas, são usadas para otimizar processos e produtos. Se é feito, 

como ocorre? Com que frequência? 

14. Clientes, fornecedores e outras partes interessadas estão integrados nas fases iniciais 

do processo de ideação e desenvolvimento de produtos? 

15. Os “atores” organizacionais, fontes de ideias ou não, podem interferir ou influenciar 

em projetos das organizações? Como é feita esta integração? É percebido retorno? 

16. Há oficinas para incentivar a criatividade dentro da organização ou com outras 

organizações? 

17. As inovações resultam em transformações estruturais? Se sim, quais? Elas influenciam 

em aspectos como cultura, missão e valores da organização? Houve ajuda externa 

nestas novas mudanças? 

18. Como a organização trabalha para gerar novas ideias? 

19. Há um planejar de forma estratégico para novos produtos, serviços e processos da 

organização? 

20. Como a organização mantém os funcionários que a interessa? 

21. Você se sente valorizado? 

22. A organização valoriza pessoas criativas? Como? 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA APLICADO INOVAÇÃO – Q4 

Perguntas GP 

1. Há um escritório de processo ou centro de excelência? Desde quando? 

2. A quanto tempo tem um PMO na organização? 

3. A organização incentiva o gerenciamento de projetos? 

4. Há interesse em gestão de projetos por parte da equipe?  

5. Gerentes funcionais e GPs entenderam seu papel depois da implementação das 

melhores práticas do gerenciamento de projetos? Desentendimentos entre gerentes 

funcionas e gerentes de projetos são frequentes? 

6. Investimentos em treinamentos em gestão de projetos são feitos? Com que 

frequência? 

7. A organização e os funcionários participam de workshops, congressos, debates ou 

grupos de discussão? Com que frequência? Você acha que isto ajuda? Por que? 

8. A lições aprendidas são documentadas? Se sim, de que forma são arquivadas? As 

lições aprendidas são consultadas em novos projetos? Se sim, com que frequência? 

9. O gerenciamento de projetos está na estratégia da organização?  

 

Perguntas Inovação 

1. Há aqui no Brasil algum centro de pesquisa para inovação? 

2. A equipe de inovação se relaciona bem com outras equipes de outras 

organizações? Se sim, com que frequência? 

3. A organização investe em novas técnicas de gestão de mudanças, focando 

melhorar o uso do conhecimento e a eficiência no desempenho dos trabalhos. Se 

sim, como? 

4. Os líderes incentivam a inovação? Há o encorajamento ou incentivo para a 

inovação? Como é feito este incentivo? Está tendo resultados? 

5. Você já colaborou com alguma ideia? 

6. Há oficinas para incentivar a criatividade dentro da organização ou com outras 

organizações? 

7. Como a organização mantém os funcionários que a interessa? 

8. Você se sente valorizado? 

 

Perguntas Sustentabilidade 

1. A organização investe na sustentabilidade? 

2. A sustentabilidade é um sistema integrado com todos os processos da organização? 

Como é feita esta gestão? 

3. Você acredita que a opção por ser sustentável foi voluntária ou por pressões? 

4. A organização obteve mais clientes após aderir aos pilares da sustentabilidade? 

5. A organização verifica se seus fornecedores são sustentáveis? 

6. Esta organização investe na redução dos impactos negativos ao meio ambiente e à 

sociedade? Se sim, como? Quanto é investido? Está percebendo retorno? 

7. Você incorpora parte do que pratica na organização, relacionado a 

sustentabilidade, fora dela? O que e como? 

8. A organização investe em outras formas de conscientização? Quais? Está 

percebendo o retorno do investimento? 

9. A organização 1 já era sustentável antes ou foi depois que comprou a outra 

organização? 

10. Como é o clima da organização? 


