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RESUMO 
 
 

Os problemas dos grandes centros urbanos como lotação do transporte coletivo, 

congestionamento de tráfego e questões de poluição ambiental, junto com o desenvolvimento 

tecnológico de comunicação e informática corroboram para viabilidade do trabalho a 

distância, modalidade também conhecida como home office. Essa forma contemporânea de 

trabalho inserida no contexto de gerenciamento de projetos auxilia as empresas a atingirem 

suas estratégias referentes às exigências de um mercado cada vez mais competitivo. A 

dissimenação das equipes virtuais de projeto é movida principalmente pelos ganhos 

econômicos, que ocorrem na redução do espaço físico da empresa, pois os imóveis estão 

caros, como também pela economia no deslocamento de casa para a empresa, além do tempo 

perdido no trânsito. Esta dissertação tem como tema central avaliar a relação entre a 

virtualidade de equipes e o desempenho operacional de projetos. Seu objetivo principal é 

medir quantitativamente a influência do grau de virtualidade das equipes no desempenho 

operacional de projetos de consultoria de segurança patrimonial. O procedimento 

metodológico utilizado nesta investigação foi pesquisa quase-experimental do tipo ex post 

facto. A base de dados, composta de 85 projetos, foi coletada em uma empresa internacional 

de consultoria e serviços em gestão de riscos de negócio, que utiliza equipes virtuais de 

projetos. Os resultados demonstram que há uma relação de dependência entre a virtualidade 

das equipes e o desempenho de prazo e custo dos projetos. Quando o projeto é menos 

complexo, as chances de sucesso operacional do custo são maiores, entretanto o mesmo não 

confirma para as chances de sucesso operacional do prazo. A conclusão da pesquisa revela 

que o grau de virtualidade das equipes tem impacto estatisticamente positivo no desempenho 

de prazo e custo dos projetos. Adicionalmentenão foi possível comprovar estatisticamente que 

a complexidade dos projetos impacta na relação entre a virtualidade das equipes e o 

desempenho de prazo, mas confirma a influência da complexidade dos projetos na relação 

entre a virtualidade das equipes e o desempenho de custo. 

 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos; Equipes Virtuais; Indicadores de Projeto; 

Desempenho Operacional de Projetos. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

The problems of large urban centers such as manning of collective transport, traffic 

congestion and environmental pollution issues, together with the technological development 

of communication and information corroborate to viability of teleworking modality also 

known as home office. This contemporary form of work into the context of project 

management assists companies achieve their strategies regarding the requirements of 

anmarket increasingly competitive.The disseminating virtual project teams is mainly moved 

by economic gains that occur in reducing the physical space of the company, because real 

estate is expensive, but also for the economy displacement from home to the company beyond 

the time lost in traffic.This dissertation has its central theme, evaluate the relationship 

between virtuality teams and operational performance of projects. Its main purpose is to 

measure quantitatively the influence of degree of virtuality teams in operating performance of 

consulting projects property security. The methodological procedure in this investigation was 

quasi-experimental research the type ex post facto. The database composed of 85 projects, 

was collected in an international firm of consulting andservices risk management business, 

which uses virtual project teams.The results demonstrate that there is a dependency 

relationship between virtuality of teams and schedule and cost performanceof the projects. 

When the project is less complex, the odds of success of the operational cost is higher, 

however it does not confirm to the odds of success of the operational schedule.The conclusion 

of the research reveals that the degree of virtuality teams has statistically positive impact on 

schedule and costperformance of the projects. Additionally it was not possible to prove 

statistically that the complexity of the projects impacts the relationship between virtuality 

teams and the schedule performance, but confirm the influence of project complexity in the 

relationship between virtuality teams and cost performance. 

 

 

Keywords: Project Management, Virtual Teams, Performance Indicators, Operational 

Performance Project. 
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1 INTRODUÇÃO 

O gerenciamento de projetos não é um tema novo, pois certamente foi utilizado na 

coordenação e construção das grandes obras globais da antiguidade, como as pirâmides e 

catedrais. Entretanto somente na década de cinquenta, durante a Guerra Fria, que surgiram esse 

título e disciplina (Verzuh, 2000).Hoje em dia a maioria das empresas adota a metodologia de 

gerenciamento de projetos para alcançar suas estratégias. Essa metodologia vai além da área de 

construção civil e aeroespacial e permeia diversas áreas de negócio (Kerzner, 2011). 

Os responsáveis pela execução dos projetos são as equipes de projetos, que estão sob o 

comando do gerente de projeto, pessoa responsável pela condução e decisões do projeto. Com os 

avanços tecnológicos dos últimos anos, a maioria dos participantes das equipes interage de modo 

virtual por meio de e-mails, telefones e mensagens instantâneas, entre outros (Bejarano, Pilatti, 

Scandelari & Oliveira, 2006). 

O crescimento desordenado dos grandes centros urbanos potencializa problemas como 

lotação do transporte coletivo, congestionamento de tráfego e questões de poluição ambiental. 

Nesse cenário, as locomoções das pessoas entre suas residências e seus trabalhos estão cada vez 

mais difíceis. Esses indícios junto com o desenvolvimento tecnológico de comunicação e 

informática corroboram para viabilidade do teletrabalho (Mello, 2011). 

Para Milles (1976) teletrabalho é a substituição parcial ou total das viagens diárias ao 

trabalho por tecnologia de telecomunicação, ou seja, é o processo de levar o trabalho aos 

funcionários ao invés de levá-los ao trabalho. A European Commission (2000) define 

teletrabalhocomo a utilização de computadores e telecomunicações para mudar o lugar 

geográfico do trabalho. 

Quando a equipe de projeto é composta por teletrabalhadores, ou seja, seus membros não 

estão localizados fisicamente no mesmo lugar, ocorre a formação de uma equipe virtual de 

projeto (Basile, 2002). Equipes virtuais são grupos de pessoas comprometidas com um objetivo 

comum, que se interagem através de tarefas complementares. Entretanto, diferente das equipes 
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tradicionais, que trabalham no mesmo ambiente fisicamente, nas equipes virtuais existem 

fronteiras de espaço, tempo e organização (Lipnack & Stamps, 1997). 

A maioria dos estudos sobre equipes virtuais em projetos focam na exploração de suas 

vantagens em relação às equipes tradicionais, tais como: economia com as despesas referentes 

aos custos com o espaço físico da sede; economia de tempo por não ter que se deslocar entre sua 

residência e o trabalho; flexibilidade de horário de trabalho; maior motivação devido ao 

equilíbrio entre a vida profissional e pessoal; acesso ao banco de talentos onipresente; entre 

outros (Toledo & Loudes, 2006). 

Alguns estudos investigam em profundidade os projetos com equipes virtuais como: a 

pesquisa de Polete (2012) que analisa os efeitos da maturidade sobre a eficácia e os problemas 

das equipes virtuais de trabalho; o estudo de Hassegawa (2002) avalia os aspectos das interfaces 

técnicas, humanas e organizacionais em relação ao sucesso ou fracasso de projetos internacionais 

com equipes virtuais; já Duranti (2008) estuda a influência da cultura na comunicação em 

equipes virtuais de projetos globais. 

Este estudo tem como foco a análise da relação da virtualidade de equipes no desempenho 

operacional de projetos e pretende contribuir com essa lacuna na bibliografia na área de 

gerenciamento de projetos. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

O mundo atual, globalizado e dinâmico, exige cada vez mais das organizações 

adaptabilidade às mudanças. Segundo Verzuh (2000, p.17), “para sobreviver e prosperar, as 

organizações precisam modificar constantemente seus produtos e serviços. Os projetos são o 

meio pelo qual essas inovações são efetivadas. Quanto maior a mudança, mais inovações e mais 

projetos surgem”. 

Para Labrosse (2008) as vantagens das equipes virtuais estão alinhadas com essa 

necessidade do mundo dinâmico da gestão de projetos, tais como: 

• Redução de custos, por meio da economia com o deslocamento dos membros das equipes 

para um encontro presencial; 
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• Acesso a especialistas onipresentes, que podem ter uma pequena participação específica 

sem necessidade de deslocamento para o local de execução do projeto; 

• Aumento na produtividade; 

• Menos impacto negativo ao meio ambiente; 

• Maior satisfação do empregado. 

Stevenson e Mcgrath (2004) aponta que grandes organizações multinacionais que utilizam 

equipes virtuais, como Hewlett-Packard, IBM, General Eletric, Texaco, entre outras, tiveram 

benefícios como aumento da produtividade e redução de custos. Entretanto enfatizam que esses 

benefícios somente são alcançados, quando a equipe virtualfor corretamente projetada e 

implementada. 

No mês de fevereiro de 2013, o Yahoo anunciou o fim do teletrabalho na empresa, 

modalidade conhecida como home office, obrigando seus empregados a trabalhar na sede da 

empresa todos os dias. A justificativa para tal medida, divulgada por um documento interno, é a 

perda de celeridade e qualidade nas atividades. No entanto, outras empresas do Vale do Silício, 

como Google e Facebook se mantêm firmes em sua política de home office. O Estudo Nacional 

dos Empregados de 2012 mostra um crescimento considerável das organizações que permitem 

seus funcionários trabalharem parcialmente em casa, de 34% em 2005 para 63% em 2012 

(Garling, 2013). 

Nesse contexto, o presente estudo propõe analisar o desempenho operacional de projetos 

que utilizam equipes virtuais. 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

Com os argumentos expostos na problematização mencionada anteriormente, observou-se 

algumas lacunas no referencial teórico sobre desempenho de projetos que utilizam equipes 

virtuais. Assim, de forma a direcionar e orientar o delineamento deste estudo foi formulada a 

seguinte questão principal de pesquisa: 

• Ainfluência do grau de virtualidade das equipes impacta no desempenho 

operacional de projetos de consultoria de segurança patrimonial? 
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Na próxima seção são estabelecidos os objetivos principal e específico, que se pretendem 

alcançar com o presente estudo. 

1.3 OBJETIVOS 

Ao encontro da questão de pesquisa, o objetivo principal deste estudo consiste em medir 

quantitativamente a influência do grau de virtualidade das equipes no desempenho operacional de 

projetos de consultoria de segurança patrimonial. 

Complementar ao objetivo principal tem-se os seguintes objetivos específicos: 

a. Identificar quais são os principais indicadores de projeto de projetos. 

b. Analisar a relação da complexidade ou tamanhodo projeto na influência entre o grau de 

virtualidade e o desempenho operacional. 

1.4 RELEVÂNCIA DO TEMA E JUSTIFICATIVA 

Com o processo de internacionalização das empresas surgem os projetos globais, que 

proporcionam à área de gerenciamento de projetos a expansão de seus conhecimentos no âmbito 

global. Tais projetos possuem suas equipes distribuídas em diferentes países, o que exige uma 

abordagem especial para enfrentar as barreiras culturais e de comunicação. 

Em um cenário mais local, as equipes podem estar distribuídas numa mesma cidade, 

modalidade também conhecida como home office, que vem sendo praticado no Brasil, 

principalmente por empresas multinacionais situadas em grandes centros urbanos. Ciente de que 

se trata de um processo irreversível, essas empresas vêm aculturando seus colaboradores aos 

poucos, permitindo que somente 30% dos cargos se beneficiem desta forma de trabalho uma ou 

duas vezes por semana. A disseminação desse trabalho a distância é motivada principalmente 

pelos ganhos econômicos, que ocorrem na redução do espaço físico da empresa, pois os imóveis 

estão cada vez mais caros, como também pela economia no deslocamento de casa para a empresa, 

além do tempo perdido no trânsito (Costa, 2013). 
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No Brasil esse tema ganhou ainda mais importância há pouco mais de dois anos quando a 

Lei 12.551/11 foi sancionada em 15 de dezembro de 2011. Essa lei beneficia o teletrabalhador 

com todas as normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme abaixo: 

Art. 1o - O art. 6o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei no5.452, de 1de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
Art. 6o - Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do 
empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, 
desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação deemprego. 
Parágrafo único - Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e 
supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e 
diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. 

Incentivada pela legalidade, essa forma contemporânea de trabalho inserida no contexto de 

gerenciamento de projetos torna-se cada vez mais comum, entretanto isso não significa que os 

projetos estão atingindo melhores desempenhos. Assim esta dissertação pretende contribuir, por 

meio de análises de natureza acadêmica, para o desenvolvimento da área de gerenciamento de 

projetos, mais especificamente, ao desempenho dos projetos que utilizam equipes virtuais. 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esta dissertação está estruturada, quanto a forma, nos seguintes capítulos: 

Capítulo 1 – Introdução 

 Esse capítulo está apresentado com os seguintes itens: Problema de pesquisa; questão de 

pesquisa; objetivos; relevância do tema e justificativa e por último a estrutura do trabalho. 

Capítulo 2 -Referencial Teórico 

Esse capítulo apoia conceitualmente todo o trabalho explorando as principais referências 

bibliográficas que tratam dos três constructos fundamentais da pesquisa: (1) Gerenciamento de 

projetos; (2) indicadores de projeto e (3) equipes virtuais. No final desse capítulo é apresentada a 

consolidação do referencial teórico, que faz o fechamento da revisão bibliográfica. 
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Capítulo 3 – Médotos e Técnicas de Pesquisa 

Esse capítulo detalha todo o delineamento metodológico da pesquisa, descrevendo o plano 

de pesquisa que se iniciacom as questões de pesquisa do estudo, conduz toda a coleta e análise 

dos dados e por fim orienta a interpretação dos resultados. 

Capítulo 4 – Análise e Interpretação dos Resultados 

Apresenta os dados obtidos, analisa as inferências estatísticas utilizadas e discute os 

resultados encontrados em profundidade. 

Capítulo 5 – Conclusões e Recomendações 

Esse último capítulo expressa as conclusões da pesquisa e suas contribuições para a prática 

e para a teoria. Também mostra limitações decorrentes desta pesquisae finalmente apresenta as 

sugestões para novos trabalhos. 



2 REFERENCIAL TEÓRICO

A revisão bibliográfica que apoia este estudo explora

projetos, indicadores de projeto

esses três eixos conforme mostra a Figura 1.

Figura 1. Os três eixos teóricos do estudo
Fonte: Elaborado pelo autor 

2.1 GERENCIAMENTO DE P

Esse eixo teórico apresenta os conceitos

auxiliam a introdução de suces

2.1.1 Conceitos e definições de gerenciamento de projetos

As organizações buscam alcançar seus objetivos de negócio, gerenciando seus processos. 

Entretanto, com as condições de mercado cada vez mais dinâmicas e competitivas, há a 
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A revisão bibliográfica que apoia este estudo explora três eixos teóricos: gerenciamento de 

indicadores de projeto e equipes virtuais. O foco desta pesquisa está na área comum a 

esses três eixos conforme mostra a Figura 1. 
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eixo teórico apresenta os conceitos e definições-chave de gestão de projeto

a introdução de sucesso de projetos. 

e definições de gerenciamento de projetos 

As organizações buscam alcançar seus objetivos de negócio, gerenciando seus processos. 

com as condições de mercado cada vez mais dinâmicas e competitivas, há a 
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com as condições de mercado cada vez mais dinâmicas e competitivas, há a 
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necessidade de mudanças organizacionais e, nesse cenário, os projetos estão se tornando cada vez 

mais comuns nas empresas (Vitoreli, Lima, Gerolama, & Carpinertti, 2010). 

Existem várias definições de projetos e este conceito tem sido aprimorado, convergindo 

para um entendimento comum nas organizações (Rabechini & Carvalho, 1999). Um projeto 

envolve quaisquer séries de atividades que possuam um objetivo específico, data de início e 

término, limite financeiro e recursos suficientes (Kerzner, 2009). Para o Project Management 

Institute (PMI, 2013), projeto pode ser definido como um empreendimento temporário que tem a 

unicidade como característica de seu produto, serviço ou resultado. 

Gerenciamento de projetos consiste na aplicação de conhecimentos, habilidades, 

ferramentas e técnicas, que tem como objetivo atender ou superar as necessidades e expectativas 

dos stakeholders. A realização do gerenciamento de projetos ocorre por meio da aplicação e 

integração dos processos como iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e 

encerramento (PMI, 2013). O gerente de projeto é a pessoa responsável pela coordenação e 

integração das atividades, que deve converter recursos em resultados (Kerzner, 2009). Gerenciar 

um projeto exige a identificação das necessidades do projeto; definição de objetivos claros e 

factíveis; o equilíbrio entre as demandas conflitantes de qualidade; escopo, tempo e custo; e 

ajuste e revisões das especificações, dos planos e da abordagem sobre diferentes perspectivas das 

partes interessadas (PMI, 2013). 

O desenvolvimento do plano do projeto é considerado por muitos estudiosos como a etapa 

crucial para o sucesso do projeto, até por isso deve ser feito com muita cautela a fim de eliminar 

os riscos, impedindo que algum ponto importante passe despercebido. Entretanto o que se 

observa na prática são projetos iniciados com um plano mal desenvolvido ou até mesmo sem 

nenhum plano inicial, o que compromete todo o andamento de sua execução (Forsberg, Mooz & 

Cotterman, 2005). 

A Work Breakdown Structure (WBS) é uma das principais técnicas de gerenciamento e 

considerada a parte mais importante do planejamento de projetos (Forsberg et al., 2005; Kerzner, 

2009). A WBS decompõe e integra o trabalho do projeto para auxiliar o gerente na execução e no 

controle das atividades do projeto. Esse processo de decomposição gera pacotes de trabalho, que 

devem estar associados aos seguintes elementos: (a) objetivo, identificação do que se pretende 
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atingir com o pacote; (b) entregas (deliverables), produtos ou serviços associados ao trabalho; (c) 

programação, atividades relacionadas com o planejamento; (d) orçamento, cronograma financeiro 

de desembolso; e (e) responsabilidades, mão de obra responsável pelo trabalho. Nesse processo 

de decomposição, a soma de todos os pacotes de trabalho deve representar 100% do escopo e 

durante sua elaboração deve evitar os extremos, ou seja, pouca decomposição deixa os pacotes de 

trabalho grosseiros, enquanto muita decomposição perde a finalidade gerencial por decompor os 

pacotes em atividades (Carvalho & Rabechini, 2011). 

Uma das características de destaque nos conceitos de projetos é sua temporalidade, dessa 

maneira gerenciar o tempo em projetos também é uma tarefa essencial (Carvalho & Rabechini, 

2011). O desenvolvimento do cronograma do projeto é feito pelo desdobramento da WBS até o 

nível de atividade (PMI, 2013). Na definição das atividades, o gerente de projeto desenvolve uma 

lista das atividades, de seus atributos e de seus marcos. A técnica mais antiga e mais utilizada 

para elaboração do cronograma de projeto é o Diagrama de Gantt, que mostra a duração 

planejada das atividades em uma escala de tempo (Carvalho & Rabechini, 2011). 

A implantação de técnicas básicas de gerenciamento de projetos como WBS e Diagrama de 

Gantt na fase de planejamento pode aumentar a produtividade de uma equipe de projetos, uma 

vez que ficam mais claros para os membros das equipes quais são os pacotes de trabalhos, seus 

respectivos responsáveis e prazos (Vargas & Patah, 2013b). 

Na visão de Carvalho e Rabechini (2011, p.33) “cada tipo de projeto demanda tratamento 

diferenciado no que concerne ao seu gerenciamento, suas habilidades, técnicas e ferramentas 

específicas”. Existem diversos tipos de metodologias de gerenciamento de projetos, que se 

baseiam nas boas práticas de gestão preconizadas por várias associações de profissionais ao redor 

do mundo. 

O conjunto de boas práticas mais difundido no Brasil é o guia PMBoK desenvolvido pelo 

PMI, uma instituição americana sem fins lucrativos que foi criada em 1969 e que desde então 

vem promovendo os avanços da disciplina de gerenciamento de projetos em mais de 185 países. 

Atualmente o guia PMBoK se encontra na quinta edição, publicada em 2013. 
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A base de conhecimento de gerenciamento de projetos do PMI totaliza quarenta e sete 

processos agrupados em cinco grupos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 

controle, e encerramento. Além dos grupos, os processos estão distribuídos em dez áreas de 

conhecimento: gestão de integração, gestão de escopo, gestão de tempo, gestão de custo, gestão 

de qualidade, gestão de recursos humanos, gestão da comunicação, gestão de risco, gestão de 

aquisição e gestão de stakeholders conforme mostra a Figura 2 (PMI, 2013). 

Áreas de 
conhecimento 

Grupos dos processos de gerenciamento de projetos 

Iniciação Planejamento Execução 
Monitoramento 

e controle 
Encerramento 

1. Integração 1.1 1.2 1.3** 1.4 e 1.5 1.6 

2. Escopo 
 

2.1*, 2.2, 2.3 e 
2.4  

2.5** e 2.6 
 

3. Tempo 
 

3.1*, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5 e 3.6  

3.7 
 

4. Custos 
 

4.1*, 4.2 e 4.3 
 

4.4 
 

5. Qualidade  5.1** 5.2 5.3**  

6. Recursos 
humanos  6.1** 6.2, 6.3 e 6.4 

  

7. Comunicação  7.1** 7.2** 7.3**  

8. Risco 
 

8.1, 8.2, 8.3, 
8.4 e 8.5  

8.6** 
 

9. Aquisições 
 

9.1** 9.2 9.3** 9.4 

10. Stakeholder 10.1*** 10.2* 10.3*** 10.4* 
 

Figura 2. Grupos dos processos e áreas de conhecimento do PMBoK 
Fonte: Adaptado do PMI (2013). 

As principais mudanças na nova edição publicada em 2013 foram: 



• A inclusão de uma décima

do projeto, que incentiva uma maior participação dos 

decisões e atividades do projeto;

• O acréscimo de cinco novos processos, sendo que quatro deles fazem parte do grupo de 

processos planejamento e o outro do grupo de monitoramento e controle, 

tópico está marcado com u

• Alteração do nome de onze processos, destacado na Figura 2 com dois asteriscos (**);

• Mudança de área de dois processos está com três asteriscos (***) na Figura 2.

Segundo Kerzner (2011) a metodologia genérica de gestão de proje

compreendida conforme a Figura 3

Figura 3. Metodologia genérica de gerenciamento de projeto
Fonte: Adaptado Kerzner (2011). 

O primeiro passo é identificar o

entradasdo projeto como os requisitos, o caso de negócio e as premissas, que devem ser 

validados. Na fase seguinte estão os

de processos abordados pelo PMI: iniciação, planejamento, execução, monit

e encerramento (Kerzner, 2011).

ão de uma décima área de conhecimento que é o gerenciamento do 

do projeto, que incentiva uma maior participação dos stakeholders

decisões e atividades do projeto; 

O acréscimo de cinco novos processos, sendo que quatro deles fazem parte do grupo de 

processos planejamento e o outro do grupo de monitoramento e controle, 

tópico está marcado com um asterisco (*) na Figura 2; 

Alteração do nome de onze processos, destacado na Figura 2 com dois asteriscos (**);

Mudança de área de dois processos está com três asteriscos (***) na Figura 2.

Segundo Kerzner (2011) a metodologia genérica de gestão de proje

compreendida conforme a Figura 3. 

Metodologia genérica de gerenciamento de projetos 

O primeiro passo é identificar o(s) cliente(s) e stakeholders para que sejam

como os requisitos, o caso de negócio e as premissas, que devem ser 

validados. Na fase seguinte estão os processos, que podem ser representados pelos cincos grupos 

de processos abordados pelo PMI: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, 

(Kerzner, 2011). 
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São esses processos que orientam a identificação dos indicadores de desempenho e técnicas 

de relatórios adequados para atender o cliente. As saídas do projeto compreendemos entregáveis 

finais ao cliente. Muitos acreditam que nessa etapa o projeto está concluído, entretanto ainda é 

necessário fazer a gestão da satisfação do consumidor, que realimenta as etapas anteriores num 

processo de melhoria (Kerzner, 2011). 

2.1.2 Sucesso de projetos 

Todo o processo de gerenciamento de projetos tem como objetivo final levar seus projetos 

ao sucesso, ou seja, criar um fluxo contínuo de sucesso de projetos. Entretanto isso só ocorre 

quando se tem uma definição clara para o “sucesso” de projetos. Por muitos anos cada 

stakeholder tinha uma definição diferente de sucesso, enquanto o cliente esperava qualidade dos 

produtos, o patrocinador se preocupava com questões relacionadas ao custo (Kerzner, 2011). 

Para uma melhor compreensão do sucesso de projetos é importante distingui-lo do sucesso 

do gerenciamento de projetos. Enquanto o sucesso do gerenciamento do projeto foca no modo 

como os processos de implantação do projeto são conduzidos (Bryde, 2003), o sucesso do projeto 

busca não somente a eficiência do gerenciamento, o quão bem o projeto foi conduzido, mas 

também a efetividade, o quão bem seu produto atinge as expectativas estratégicas da organização. 

Dessa forma o sucesso do gerenciamento do projeto é somente uma parte dos dois componentes, 

eficiência e efetividade, para o sucesso do projeto (Kenny, 2003). 

Na visão de Shenhar e Dvir (2010) alguns projetos podem ser considerados um sucesso 

mesmo que seu gerenciamento seja um fracasso, sendo que o inverso também é verdadeiro, 

alguns projetos são considerados um fracasso mesmo que seu gerenciamento teve êxito. 

Berman (2007) faz uma abordagem baseada no valor que cada projeto traz às empresas, em 

sua opinião o sucesso do projeto é menos dependente de sua execução tática como custo e prazo, 

e mais focada em entregar valor ao negócio. A fórmula do sucesso em projetos pode ser 

equacionada como: Sucesso do projeto = (entrega no prazo + dentro do custo) X valor de 

negócio. Isso significa que o valor que o projeto agrega para empresa é um multiplicador para o 

sucesso do projeto. Em que, mesmo que o projeto seja entregue com atraso e com o custo acima 
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do orçamento, ainda pode ser considerado um sucesso se alcançar algum valor de negócio, que 

torna o diferenciador chave para alcançar o sucesso em projeto. 

Kerzner (2011) enfatiza que atualmente é necessário um novo olhar para o sucesso em 

projetos e para isso devem ser considerados os seguintes pontos, além da tríplice restrição 

(cumprimento do prazo, custo e escopo): 

• Satisfação do cliente: cumprir a tríplice restriçãoainda continua sendo muito 

importante, mas o cliente deve estar satisfeito com o resultado final. De nada 

adianta fazer um bom gerenciamento se o cliente fica descontente com o produto 

final. 

• Fatores secundários: alguns fatores secundários também devem ser considerados, 

tais como o uso de nome do cliente como referência; reputação e imagem da 

empresa; conformidade com as regulamentações governamentais; alinhamento 

estratégico; superioridade técnica; conduta ética e outros fatores. Em alguns casos 

esses fatores secundários são mais importantes que os primários. 

• Componente de negócio: os projetos devem estar alinhados com o objetivo 

estratégico de negócio, para issoalgumas empresas implementam os escritórios de 

gerenciamento de projetos (Project Management Offices - PMOs). 

• Componente “valor”: após a conclusão do projeto, o mesmo deve garantir algum 

valor de negócio para empresa. O autor cita a frase de Warren Buffett para 

expressar o que é valor: “Preço é o que você paga. Valor é o que você ganha”. Nos 

últimos anos foram desenvolvidos modelos para calcular o valor de um projeto. 

• Priorização dos componentes de sucesso: como cada projeto tem sua singularidade é 

importante que seja feita uma priorização dos componentes de sucesso, sendo 

essencial a participação dos patrocionadores nessa decisão. 

Devido à maior complexidade dos projetos atuais, há a necessidade de considerar vários 

componentes para o sucesso em projetos como ilustra a Figura 4. Isso também fica evidente com 

o desuso do termo “tríplice restrição” pelo PMBoK a partir da quarta edição, que passou a utilizar 



“restrições concorrentes” entendendo que a quantidade de restrições para atingir o sucesso varia 

de projeto para projeto (Kerzner, 2011).

Figura 4. De tríplice para restrições concorrentes
Fonte: Adaptado de Kerzner (2011).
 

Alguns estudos tentam entender o impacto da implementação dos métodos de 

gerenciamento de projetos (Mchugh & Hogan, 2011; Besner & Hobbs, 2013; Chou & Yang, 

2012) e sugerem a relação entre a maturidade de gestão de projetos e seu suces

2.2 INDICADORES DE PROJETO

Para melhor introduzir esse pólo teórico, serão apresentados os conceitos e definições de 

indicadores de projeto, suas classificações, categorizações e por fim é apresentada a relação dos 

principais indicadores de projeto encontr

2.2.1 Conceitos e definições de indicadores de projeto

Os indicadores de projetos também podem ser chamados de indicadores chave de 

desempenho (KPI – Key Performance Indicators

relacionada a uma meta como alvo. Dessa forma um KPI mostra a distância da métrica,

“restrições concorrentes” entendendo que a quantidade de restrições para atingir o sucesso varia 

de projeto para projeto (Kerzner, 2011). 
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uns estudos tentam entender o impacto da implementação dos métodos de 

projetos (Mchugh & Hogan, 2011; Besner & Hobbs, 2013; Chou & Yang, 

entre a maturidade de gestão de projetos e seu suces
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principais indicadores de projeto encontrados para esta pesquisa. 
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Key Performance Indicators), que são representados por uma métrica 
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28 
 

“restrições concorrentes” entendendo que a quantidade de restrições para atingir o sucesso varia 

 

uns estudos tentam entender o impacto da implementação dos métodos de 

projetos (Mchugh & Hogan, 2011; Besner & Hobbs, 2013; Chou & Yang, 

entre a maturidade de gestão de projetos e seu sucesso. 

Para melhor introduzir esse pólo teórico, serão apresentados os conceitos e definições de 

indicadores de projeto, suas classificações, categorizações e por fim é apresentada a relação dos 

Os indicadores de projetos também podem ser chamados de indicadores chave de 

), que são representados por uma métrica 

ta como alvo. Dessa forma um KPI mostra a distância da métrica, seja ela 



29 
 

positiva ou negativa, em relação ao alvo pré-determinado, permitindo que o gerente do projeto 

compreenda se determinada variável está dentro ou fora do planejado (Kerzner, 2011). 

Segundo Terribili (2010) os indicadores mostram como está o andamento do projeto diante 

das metas definidas na fase de planejamento. Indicadores de projeto podem ser definidos como 

instrumentos que possibilitam avaliar o avanço do projeto sob a ótica de uma ou mais dimensões 

preestabelecidas. Pode-se avaliar o projeto em vários momentos de sua progressão, entretanto a 

última análise é a mais relevante, pois representa a situação atual ou mais realista do projeto. 

Podem-se classificar os indicadores em quantitativos ou qualitativos. Os quantitativos são 

mensuráveis de forma numérica, ou seja, expressam as variações quantificáveis do projeto. 

Enquanto que os indicadores qualitativos são mais subjetivos, pois partem da observação do 

avaliador do projeto (Terribili, 2010). 

Os modelos de medição de desempenho de gerenciamento de projetos costumam focar no 

cumprimento do custo, prazo e especificação do produto final. Entretanto com o desenvolvimento 

da disciplina de gerenciamento de projetos surgem outros modelos de medição do desempenho 

frutos de uma abordagem contingencial que explora os resultados multidimensionais, sob a 

perspectiva dos múltiplos stakeholders (Bryde, 2003). 

2.2.2 Tipos de indicadores de projeto 

Os indicadores de projetos podem ser classificados em quatro tipos: de impacto, de 

efetividade, de desempenho e operacionais. Os indicadores de impacto avaliam o objetivo geral 

do projeto num período de longo prazo, sob a perspectiva da organização e da sociedade. Os 

indicadores de efetividade também medem os resultados do projeto após seu término, mas num 

período menor do que os indicadores de impacto. Os indicadores de desempenho mostram se os 

resultados planejados foram atingidos no encerramento do projeto. Os indicadores operacionais 

são aqueles medidos durante a execução do projeto para acompanhar seu progresso e quando 

necessário corrigir eventuais desvios do plano realizado. A Figura 5 ilustra um resumo dos tipos 

de indicadores de projeto (Terribili, 2010). 
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Tipo de indicador Alvo Quando medir Exemplos 

Operacional Atividades e recursos 

(financeiros, 

humanos e materiais) 

Durante a execução do 

projeto 

CPI (Cost Performance Index) e 

SPI (Schedule Performance 

Index) 

de Desempenho Resultados do projeto Ao final do projeto CPI, prazo final, qualidade e ROI 

(Return Of Investment) 

de Efetividade  Efeitos dos resultados 

do projeto 

Após determinado período, 

após conclusão do projeto. 

Contribuições dos resultados do 

projeto 

de Impacto  Objetivo geral Após um período longo, 

após conclusão do projeto. 

Contribuições dos resultados do 

projeto 

Figura 5. Tipos de indicadores de projetos 
Fonte: Adaptado de Terribili (2010) 

 

Segundo Eckerson (2010) o indicador de desempenho é uma métrica mensurável que pode 

ser classificada em três tipos: 

• Operacional, visualiza as informações das atividades da linha de frente para 

gerenciar e controlar os processos operacionais; 

• Tático, utilizado para monitorar e gerenciar o desempenho dos processos de 

departamentos específicos; 

• Estratégico, ajuda os executivos a monitorar e executar os objetivos estratégicos, 

além de refletir a estratégia através de indicadores. 

Kerzner (2011) categoriza os indicadores em quatro tipos: (1) métricas baseadas no negócio 

ou financeiras; (2) métricas baseadas no sucesso; (3) métricas do projeto e (4) métricas do 

processo de gerenciamento do projeto. 

2.2.3 Indicadores de desempenho de projeto 

Atkinson (1999), explica que a resistência em adotar somente as medidas de desempenho 

da tríplice restrição (cumprimento do prazo, custo e escopo), deve-se ao fato de que tais medidas 

estão inseridas na própria definição de gerenciamento de projetos. Bryde (2003), afirma que até a 

década de 80 era comum utilizar somente a tríplice restrição e durante as décadas de 80 e 90 os 
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estudos focaram nos fatores críticos de sucesso de projetos, que tratam sobre formas diferentes de 

medidas para os projetos atingirem o sucesso. 

O conceito do Gerenciamento do Valor Agregado (Earned Value Management – EVM) tem 

sua origem no início do século XX na engenharia industrial das fábricas e durante anos foi 

aplicado para avaliar a verdadeira eficiência do desempenho de custo. Entretanto essa técnica foi 

consolidada somente em 1967 pelo Departamento de Defesa (Department of Defense – DoD) dos 

Estados Unidos da América (EUA) que formalizou os Critérios do Sistemas de Controle de Custo 

e Prazo (Cost and Schedule Control Systems Criteria - C/SCSC) para todas as empresas privadas 

que gostariam de participar de licitações do governo americano (Fleming & Koppelman, 1998). 

Segundo o PMI (2013, p. 216) o “Gerenciamento do Valor Agregado (EVM) é uma 

metodologia que combina medidas de escopo, cronograma e recursos para avaliar o desempenho 

e progresso do projeto. É um método comumente utilizado para medição do desempenho do 

projeto”. Conforme mostra a Figura 6, essa técnica consiste na integração e comparação de três 

curvas de desempenho: 

(1) Valor Planejado (Planned Value – PV), que representa o custo orçado autorizado do 

trabalho agendado. Para cada pacote de trabalho da Estrutura Analítica de Trabalho (Work 

Breakdown Structure – WBS) há um orçamento previsto para sua execução, sem incluir a gestão 

do projeto. 

(2) Valor Agregado (Earned Value – EV), mostra o trabalho realizado em relação ao 

orçamento autorizado, ou seja, é o orçamento que foi concluído associado com o trabalho 

autorizado. Essa mensuração somente é possível se for estabelecido no planejamento seus 

critérios para cada pacote de trabalho. 



Figura 6. Valor planejado, valor agregado e custo r
Fonte: Adaptado de PMI, 2013. 

(3) Custo Real (Actual Cost

determinada atividade durante um período de tempo que

como o custo incorrido no trabalho realizado que o Valor Agregado m

Baseado nessas três dimensões utilizam

monitorar as variações do projeto:

• Variação de Cronograma (

SV = EV – PV, ou seja, é a diferença entre o Valor Agreg

planejado (PV). Essa métrica mostra se o cronograma está adiantado ou atrasado em 

relação ao que era previsto.

• Variação do Custo (

diferença entre o Valor Agregado (EV) e o Cust

um déficit ou excedente orçamentário em uma determinada data.

• Índice de Desempenho de Prazos (

pela equação SPI = EV/ PV, mede a eficiência com que a equipe do projeto está

usando seu tempo. Para SPI = 1 o projeto está com o cronograma em dia em relação 

ao previsto, SPI < 1 o cronograma está atrasado e menos trabalho foi executado em 

relação ao planejado e SPI > 1 o cronograma está adiantado em relação 

. Valor planejado, valor agregado e custo real 

Actual Cost – AC), ilustra o custo atual do trabalho realizado para 

determinada atividade durante um período de tempo que, em outras palavras

como o custo incorrido no trabalho realizado que o Valor Agregado mediu. 

Baseado nessas três dimensões utilizam-se quatro indicadores de desempenho para 

monitorar as variações do projeto: 

Variação de Cronograma (Schedule Variance – SV) pode ser expressa pela equação 

PV, ou seja, é a diferença entre o Valor Agregado (EV) e o Valor 

planejado (PV). Essa métrica mostra se o cronograma está adiantado ou atrasado em 

o que era previsto. 

Variação do Custo (Cost Variance – CV), expressa pela fórmula CV = EV 

diferença entre o Valor Agregado (EV) e o Custo Real (AC). Mostra se o projeto tem 

um déficit ou excedente orçamentário em uma determinada data. 

Índice de Desempenho de Prazos (Schedule Performance Index –

pela equação SPI = EV/ PV, mede a eficiência com que a equipe do projeto está

usando seu tempo. Para SPI = 1 o projeto está com o cronograma em dia em relação 

ao previsto, SPI < 1 o cronograma está atrasado e menos trabalho foi executado em 

o planejado e SPI > 1 o cronograma está adiantado em relação 
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AC), ilustra o custo atual do trabalho realizado para 

em outras palavras, pode ser definido 

se quatro indicadores de desempenho para 

SV) pode ser expressa pela equação 

ado (EV) e o Valor 

planejado (PV). Essa métrica mostra se o cronograma está adiantado ou atrasado em 

CV), expressa pela fórmula CV = EV – AC, é a 

o Real (AC). Mostra se o projeto tem 

– SPI), representado 

pela equação SPI = EV/ PV, mede a eficiência com que a equipe do projeto está 

usando seu tempo. Para SPI = 1 o projeto está com o cronograma em dia em relação 

ao previsto, SPI < 1 o cronograma está atrasado e menos trabalho foi executado em 

o planejado e SPI > 1 o cronograma está adiantado em relação ao previsto. 
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• Índice de Desempenho de Custo (Cost Performance Index - CPI), expresso pela 

equação CPI = EV/AC, mede a eficiência do projeto em termos de custo dos recursos 

orçados. Para CPI = 1 o custo está igual ao previsto no orçamento, CPI < 1 indica que 

o custo está maior por trabalho concluído e CPI > 1 o projeto está com um custo 

menor que o previsto. 

Shenhar e Dvir (2010) sugerem uma avaliação abrangente do sucesso do projeto, que pode 

ser expressa por cinco dimensões de medidas: 

• Eficiência do projeto, que representa uma medida de curto prazo, que mede se o 

projeto foi realizado de acordo com o plano. Os principais indicadores desse grupo são 

o cumprimento do cronograma e do orçamento, que sinalizam se o projeto está bem 

administrado. 

• Impacto no clientemostra como o resultado do projeto impactou positivamente a vida 

ou negócio do cliente. Incluem nesse grupo, indicadores como: cumprir com os 

requisitos e especificações; benefício para o cliente; satisfação e lealdade do cliente; e 

reconhecimento da marca. 

• Impacto na equipe reflete como o projeto afeta a equipe e seus membros. Os 

indicadores dessa dimensão avaliam o impacto cumulativo. Eles são formados por: 

satisfação da equipe; moral da equipe; desenvolvimento de habilidades; crescimento 

dos membros da equipe e retenção dos membros da equipe. 

• Sucesso comercial e direto mostra o impacto direto que o projeto tem na organização, 

avaliando aspectos financeiros como: venda; lucro; participação no mercado; ROI 

(Return Of Investment); fluxo de caixa; qualidade do serviço; entre outros. 

• Preparação para o futuro trata dos benefícios de longo prazo do projeto, que reflete a 

estruturação organizacional para o futuro preparada para novas oportunidades. 

Medidas típicas dessa dimensão incluem a criação de novos mercados; a criação de 

uma nova linha de produto; desenvolvimento de novas competências e novas 

tecnologias. 
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Apesar das cinco dimensões apresentarem uma estrutura universal para avaliar o sucesso do 

projeto, algumas vezes, é necessário criar dimensões adicionais. Isso ocorre devido às 

particularidades do projeto e do ambiente (Shenhar & Dvir, 2010). 

Na visão de Rodrigues (2010), a percepção de desempenho depende um pouco da 

perspectiva do avaliador, por isso é importante ter vários pontos de vista, como do gerente, do 

cliente e dos membros da equipe. Destaca-se também a importância da definição dos critérios de 

desempenho antes do início do projeto. Piña, Martínez e Martínez (2008), como citado em 

Rodrigues (2010) defendem que as medidas de desempenho variam em relação aos tipos de 

equipes, que se classificam em quatro categorias: equipes de trabalho, equipes paralelas, equipes 

de projetos e equipes de gerenciamento. Para Rodrigues (2010), as medidas de desempenho estão 

divididas em duas categorias: 

1. Medidas relacionadas ao desempenho do projeto: 

• Cumprimento do orçamento do projeto; 

• Cumprimento do cronograma do projeto; 

• Qualidade das tarefas/ produtos/ serviços desenvolvidos. 

 

2. Medidas relacionadas às questões atitudinais dos indivíduos: 

• Satisfação dos membros da equipe; 

• Comprometimento com resultados; 

• Confiança; 

• Criatividade. 

Dessas duas categorias, as medidas relacionadas ao desempenho do projeto são mais fáceis 

de mensurar, devido a suas características objetivas e por serem pré-definidas no início do 

projeto. Normalmente essas medidas fazem a comparação do planejado com o realizado, 

verificando assim o grau de atendimento para cada medida (Rodrigues, 2010). 

Segundo Rodrigues (2010) as medidas atitudinais possuem uma maior complexidade na 

mensuração, por serem subjetivas. Por esse motivo é necessário definir com clareza cada uma 

delas: (1) Satisfação dos membros da equipe que pode ser mensurada em relação ao crescimento 

profissional, reconhecimento, remuneração, condições materiais de trabalho e relacionamento 
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(Norton & Di Marco, 1980 como citado em Rodrigues, 2010); (2) Comprometimento que mostra 

uma ligação psicológica entre o membro da equipe e o projeto, conferindo um sentimento de 

pertencimento organizacional; (3) Confiança que traz uma ligação psicológica entre os 

indivíduos, em que um membro de equipe confia no outro, por saber que ele faz um bom trabalho 

(Mayer, Davis & Schoorman, 1995, Schoorman, Mayer & Davis, 2007 como citado em 

Rodrigues, 2010); e (4) Criatividade que é definida como a capacidade da equipe em produzir 

uma novidade ou gerar conhecimento que não existia (Amabile et al., 2005 como citado em 

Rodrigues, 2010). 

Alguns fatores podem afetar a eficácia das equipes virtuais, ou seja, os vários desafios que 

precisam ser superados pelas equipes virtuais. Os principais obstáculos citados são: A utilização 

da comunicação de modo eficaz; comprometimento entre os integrantes; relacionamento entre os 

membros da equipe; a confiança na equipe; compartilhamento das informações; cooperação entre 

a equipe; liderança inadequada; perfil psicológico inadequado. Diferente do que acontece com as 

equipes tradicionais, nas equipes virtuais os líderes devem estar atentos a esses obstáculos, para 

contorná-los rapidamente, pois devido à falta de contato face-a-face, as consequências podem ser 

catastróficas (Polete, 2012). 

Howes (2001) destaca como medidas de avaliação de desempenho de projeto os mesmos 

abordados pelo PMI como a variação de custo, variação de prazo, índice de desempenho de 

custo, índice de desempenho de prazo, e inclui mais um que é a avaliação da produtividade. Um 

dos primeiros estudos sobre a produtividade dos projetos ocorreu na década de 80 e devido a 

difícil compreensão de seu conceito essa métrica de desempenho é pouco utilizada nos 

projetos.Uma das definições para o conceito de produtividade é a produção por homem 

hora.Inserido no contexto de gerenciamento de projetos a taxa de produtividade (PRp) pode ser 

definida como a razão entre o valor homem hora agregado por pacote de trabalho (EMp) e o valor 

homem hora real gasto por pacote de trabalho (AMp), que pode ser expresso pela equação PRp = 

EMp/ AMp. Assim a taxa de produtividade mede o quão bem os recursos estão sendo utilizados. 

Para Terribili (2010) um conjunto de indicadores forma um cockpit, que funciona como 

uma espécie de painel de controle do gerente de projeto. Seu trabalho foca nos indicadores 

operacionais, cujo objetivo é monitorar a execução do projeto. Os indicadores sugeridospelo 

autor para compor o cockpit de um projeto são: 
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• Indicador de Satisfação do Patrocinador (ISP) mede a percepção do profissional 

responsável pelo aceite em relaçãoà qualidade do trabalho em andamento ou 

concluído. 

• Indicador de Planejamento e Efetividade da Comunicação (IPEC) mede o aspecto de 

comunicação em projetos, que tem sua importância devido à capacidade de disseminar 

as informações do projeto para todos envolvidos. 

• Indicador de Desempenho de Custos (CPI) é o quociente entre o valor agregado e a 

somatória dos valores gastos até determinada data. Como já descrito anteriormente 

neste trabalho. 

• Indicador de Desempenho de Prazos (SPI) trata-se de uma métrica também abordada 

anteriormente e pode ser calculada pelo quociente entre o valor agregado e o valor 

planejado até determinada data. 

• Indicador de Gestão de Risco (IGR) avalia todo o planejamento da gestão de risco que 

deve ser respondido pelos integrantes da governança da organização, que pode ser um 

profissional do PMO (Project Management Office) ou pelo gerente do projeto. 

Segundo Rad e Levin (2006), as métricas de gerenciamento de projetos podem ser divididas 

em três categorias: (1) métricas organizacionais; (2) métricas para as pessoas e (3) métricas para 

o próprio projeto. 

• Métricas organizacionais: medem os atributos do ambiente que os projetos estão 

sendo executados, pois a estrutura, política e os procedimentos organizacionais 

influenciam o desempenho dos projetos. Essas métricas também mostram onde a 

organização está ganhando vantagem competitiva com a execução do projeto, por 

meio de seu modelo de gerenciamento de portfólio. Outros índices que podem ser 

quantificados são o nível de maturidade do gerenciamento de projeto e a efetividade 

do escritório de projetos. 

• As métricas para as pessoas são uma forma de quantificar o desempenho e os atributos 

comportamentais das pessoas do projeto. O sucesso do projeto é indiretamente afetado 

pelas questões pessoais da equipe do projeto, como gerenciamento de conflitos, 

colaboração, motivação, comunicação, formação da equipe e suas diversidades. 
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• As métricas para o próprio projetosão as mais utilizadas pelos gerentes, essas avaliam 

os entregáveis do projeto e sua eficiência, que podem ser mensurados com certa 

precisão como custo e prazo, além de outras como gestão do risco, qualidade e 

contratos do projeto. Essas métricas têm como foco o planejamento, acompanhamento 

do desempenho, análise das compensações e gerenciamento dos recursos. 

Como citado na seção 2.2.2, Kerzner (2011) classifica os indicadores em quatro tipos, que 

podem ser medidos com impacto tanto no negócio quanto no gerenciamento de projetos: 

• Métricas baseadas no negócio ou financeiras: essas são as mais comuns nas empresas, 

pois auxiliam a gestão do negócio. As principais são ROI (Return Of Infestment); 

valor presente líquido – NPV; período de retorno; redução de custos; maior eficiência; 

redução da burocracia; futuras oportunidades; precisão das informações; rentabilidade; 

quota de mercado; taxa de crescimento de vendas; número de novos clientes e valor de 

novos negócios. 

• Métricas baseadas no sucesso: inclui os indicadores diretamente relacionados com o 

sucesso do projeto, como exemplo dos benefícios obtidos; valor obtido; metas 

alcançadas; satisfação das partes interessadas e satisfação do usuário. 

• Métricas do projeto: essas podem ser encontradas em grande número, que se resume 

nos indicadores como prazo; custo; escopo; qualidade; satisfação do cliente; 

considerações sobre segurança e mitigação de risco. 

• Métricas do processo de gerenciamento do projeto: essas estão diretamente 

relacionadas às lições aprendidas e melhores práticas. São os indicadores relacionados 

com melhorias contínuas; benchmarking; precisão das estimativas; precisão das 

medições e precisão dos indicadores de desempenho. 

Thamhain (2012) estuda em sua pesquisa a relaçãodo ambiente de negócio e estilo de 

liderança no desempenho da equipe de projeto, por meio de um estudo de campo de 37 projetos 

de base tecnológica. O autor destaca a forte ligação entre os fatores humanos sobre o desempenho 

dos projetos como também as condições organizacionais que satisfaçam as necessidades pessoais 

e profissionais. 
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Para projetos de consultoria que utilizam equipes virtuais destacam-se quatro indicadores 

de desempenho como os essenciais para avaliar esse tipo de projeto. Dois deles, cumprir o 

cronograma e os entregáveis satisfazerem os requisitos do cliente fazem parte da tríplice 

restrição. Entretanto deve-se ampliar o modelo de medição considerando um indicador com foco 

no cliente, comprometimento com os resultados, e outro ligado aoaspecto de comunicação entre 

os membros da equipe do projeto como a mensuração da eficiência da comunicação (Vargas & 

Patah, 2013a). 

2.2.4 Categorização de projetos 

Shenhar e Dvir (2010) sugerem uma abordagem adaptativa para o gerenciamento de 

projetos, que busca uma visão mais realística e trata com cuidado todas as suas peculiaridades em 

diferentes perspectivas dos interessados. Dessa forma o foco passa da tríplice restrição para um 

modelo voltado mais para os negócios. Os autores desenvolveram uma estrutura, denominada de 

modelo diamante NTCR, que analisa os benefícios e riscos dos projetos para direcionar a 

abordagem gerencial. 

O conceito do modelo diamante NTCR está fundamentado na singularidade dos projetos, 

partindo dessa premissa, como cada projeto representa uma nova experiência, são diversas as 

características diferentes e comuns de um projeto em relação a outro. O modelo diamante NTCR 

ajuda a classificar os projetos combinando esses elementos comuns e diferentes, que são 

avaliados sob a ótica de quatro dimensões, como ilustra a Figura 7. 

 



Figura 7. Estrutura do modelo diamante NTCR
Fonte: Adaptado de Shenhar e Dvir (2010)
 

As quatro dimensões são classificadas em:

• Novidade: refere

potenciais. Essa característi

níveis: produtos derivativos, de plataforma e inovação.

• Tecnologia: mostra a

tecnologias utilizadas no projeto.

tecnologia, alta tecnologia e super

• Complexidade: refere

hierárquica de sistemas

sistemas e matriz

Estrutura do modelo diamante NTCR 
Fonte: Adaptado de Shenhar e Dvir (2010) 

As quatro dimensões são classificadas em: 

refere-se ao quão novo é um produto para seu mercado e clientes 

Essa característica de familiaridade do consumidor é dividida em três 

níveis: produtos derivativos, de plataforma e inovação. 

mostra a incerteza tecnológica, ou seja, a necessidade de novas 

tecnologias utilizadas no projeto. São quatro seus níveis: baixa tecnol

tecnologia, alta tecnologia e super alta-tecnologia. 

: refere-se ao escopo do projeto, que é baseado

de sistemas e subsistemas, classificadas em três níveis: montagem, 

sistemas e matriz. 
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o quão novo é um produto para seu mercado e clientes 

ca de familiaridade do consumidor é dividida em três 

necessidade de novas 

São quatro seus níveis: baixa tecnologia, média 

se ao escopo do projeto, que é baseado numa estrutura 

e subsistemas, classificadas em três níveis: montagem, 
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• Ritmo: busca entender a urgência do projeto em relação ao período de tempo. São 

identificados quatro níveis de ritmo: regulares, rápidos/ competitivos, de tempo 

crítico e blitz. 

A partir da compreensão dessas dimensões é traçado um gráfico, que orienta os gerentes a 

identificarem os riscos e as oportunidades dos projetos, bem como as lacunas entre o estilo 

gerencial exigido e o real. 

De modo geral, a construção de tipologia de projetos tem o objetivo de compreender as 

peculiaridades de cada projeto para propor técnicas, processos e ferramentas gerenciais 

adequadas. Carvalho e Rabechini (2011) também apresentam uma abordagem contingencial para 

classificar os projetos, que se denomina Modelo I4, que por sua vez está baseado em quatro 

clusters essenciais de projetos: 

• Integração: está relacionada com a constante união/ conectividade entre as equipes 

multidisciplinares e dispersas. 

• Impacto: diz respeito aos efeitos causados pelos projetos no meio ambiente, na 

ética dos envolvidos e no comportamento humano, entre outros. 

• Inovação: refere-se às incertezas dos projetos em relação as suas tecnologias, seu 

mercado, suas informações e instabilidades. 

• Imediato: é o eixo que trata das limitações dos projetos em relação aos prazos, 

custos e qualidade. 

O Modelo I4 categoriza os projetos de acordo com as intensidades de cada eixo, que pode 

variar desde a categoria simples, que possui todos os indicadores fracos até a categoria intensa, 

que possui todos os indicadores fortes (Carvalho & Rabechini, 2011). 

O conceito da complexidade é considerado um dos principais critérios para categorizar os 

projetos e seus atributos mais relevantes são o escopo, a distribuição geográfica, incertezas 

tecnológicas, clareza nas metas e objetivos (Crawford, Hobbs & Turner, 2004). Os autores 

dividem os critérios de categorização em duas vertentes: (1) os operacionais, que refletem as 
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clarezas nas metas de prazo e custo, além de considerar o tamanho do projeto e seus entregáveis; 

e (2) os estratégicos, que se resumem na importância estratégica do projeto, sua complexidade e 

seu impacto. 

Além de critério para categorizar, a complexidade também é considerada como um fator 

que pode afetar o sucesso de projetos. A complexidade de um projeto, expressa pelo tamanho do 

projeto, sua duração e o tamanho da equipe pode influenciar o sucesso de um projeto. Dessa 

forma quanto menor for o tamanho do projeto maior sua probabilidade de sucesso. O mesmo 

raciocínio vale para a duração do projeto e tamanho da equipe (The Standish Group, 2013) 

Larson e Gobeli (1989) elegem a complexidade do projeto como um fator crítico de sucesso 

organizacional, junto com outros fatores estruturais como prioridade e disponibilidade de 

recursos, nível de tecnologia e clareza de objetivos. Os autores também destacam a estrutura do 

projeto, competência do gerente do projeto e tamanho do projeto como fatores que podem afetar 

o sucesso do mesmo. 

2.2.5 Relação dos indicadores de projeto identificados 

Para obter a relação final dos indicadores de projeto, fez-se o agrupamento das métricas 

identificadas nas seções anteriores 2.2.3 e 2.2.4 por equivalência de conceitos. Por exemplo, o 

indicador “cumprir o cronograma” é um agrupamento das métricas que tratam sobre os prazos do 

projeto como índice de desempenho de prazos (PMI, 2013; Howes, 2001); cumprimento do 

cronograma (Shenhar & Dvir, 2010; Rodrigues, 2010; Vargas & Patah, 2013a); indicador de 

desempenho de prazos (Terribili, 2010; Kerzner, 2011); métricas de prazos (Rad & Levin, 2006). 

Utilizando esse mesmo critério de agrupamento foram construídos outros indicadores como 

“cumprir com o orçamento”, “qualidade dos entregáveis”, “complexidades dos projetos”, 

“eficiência da comunicação”, “comprometimento com os resultados”, “gestão de risco”, 

“relacionamento entre os membros da equipe”, “os entregáveis satisfizeram os requisitos do 

cliente” e “satisfação e lealdade do cliente”. 

Alguns indicadores não foram inclusos na relação final porestarem mais ligados à gestão do 

negócio da empresa como: valor de novos negócios, período de retorno, redução de custos, 
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redução de burocracia, taxa de crescimento de vendas, rentabilidade e valor de novos negócios. 

Outros também foram excluídos por tratar da confiabilidade ou precisão do processo de 

gerenciamento como: precisão das estimativas, precisão das medições e precisão dos indicadores 

de desempenho. 

Os indicadores de projeto deste estudo foram divididos em estratégicos, operacionais e 

atitudinais: 

• Indicadores de desempenho estratégicos são aqueles relacionados ao sucesso 

esperado pelo cliente, resultados organizacionais e benefícios para os investidores. 

• Indicadores de desempenho operacionais são aqueles que buscam atingir o sucesso 

do produto do projeto, atendendo aos requisitos de qualidade, e atingir o sucesso do 

gerenciamento do projeto, através do cumprimento das definições planejadas do 

projeto. Expresso pelos resultados do projeto e do gerenciamento do projeto. 

• Indicadores de desempenho atitudinais são aqueles ligados aos aspectos humanos 

dos membros da equipe de projeto. 

A Figura 8 mostra o resumo dos indicadores de projeto identificando se, como já era o 

esperado, os indicadores mais citados pelos autores estão ligados ao desempenho dos entregáveis 

e sua eficiência em relação ao planejamento do tempo e custo, identificado nesta pesquisa como 

“cumprir o cronograma” e “cumprir o orçamento”. 

# Indicadores de projeto Classificação Publicações 

1 Cumprir o cronograma Operacional 

Howes (2001); Kerzner (2011); PMI (2013); 
Rad e Levin (2006); Rodrigues (2010); Shenhar 
e Dvir (2010); Terribili (2010); Vargas e Patah 
(2013a) 

2 Cumprir com o orçamento Operacional 

Howes (2001); Kerzner (2011); PMI (2013); 
Rad e Levin (2006); Rodrigues (2010); Shenhar 
e Dvir (2010); Terribili (2010); Vargas e Patah 
(2013a) 

3 Qualidade dos entregáveis Operacional 
Kerzner (2011); Rad e Levin (2006); Rodrigues 
(2010); Shenhar e Dvir (2010); Terribili (2010) 

4 Complexidades dos projetos Operacional 

Crawford, Hobbs e Turner, 2004;Larson e 
Gobeli (1989); Shenhar e Dvir (2010); The 
Standish Group (2013) como citado por 
Patah(2010);  

5 Eficiência da comunicação Atitudinal 
Polete (2012); Rad e Levin (2006); Terribili 
(2010); Vargas e Patah (2013a) 

6 
Comprometimento com os 
resultados 

Atitudinal 
Polete (2012); Rodrigues (2010); Vargas e 
Patah (2013a) 

7 Gestão de risco Operacional 
Kerzner (2011); Rad e Levin (2006); Terribili 
(2010) 
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8 
Relacionamento entre os membros 
da equipe 

Atitudinal 
Polete (2012); Rad e Levin (2006); Rodrigues 
(2010) 

9 
Os entregáveis satisfizeram os 
requisitos do cliente 

Operacional 
Kerzner (2011); Rad e Levin (2006); Shenhar e 
Dvir (2010) 

10 Satisfação e lealdade do cliente Estratégico Kerzner (2011); Shenhar e Dvir (2010) 
11 Confiança Atitudinal Polete (2012); Rodrigues (2010) 
12 Satisfação da equipe Atitudinal Rodrigues (2010); Shenhar e Dvir (2010) 
13 ROI (Return Of Investment) Estratégico Kerzner (2011); Shenhar e Dvir (2010) 
14 Valor presente líquido – NPV Estratégico Kerzner (2011); Shenhar e Dvir (2010) 
15 Quota de Mercado Estratégico Kerzner (2011); Shenhar e Dvir (2010) 
16 Novos mercados Estratégico Kerzner (2011); Shenhar e Dvir (2010) 
17 Benefício para o cliente Estratégico Shenhar e Dvir (2010) 
18 Efetividade do PMO Estratégico Rad e Levin (2006) 
19 Reconhecimento da marca Estratégico Shenhar e Dvir (2010) 
20 Performance da equipe Atitudinal Thamhain (2012) 
21 Liderança Atitudinal Polete (2012) 
22 Produtividade Operacional Howes (2001) 
23 Cooperação Atitudinal Polete (2012) 
24 Criatividade Atitudinal Rodrigues (2010) 
25 Colaboração Atitudinal Rad e Levin (2006) 
26 Compartilhamento das informações Atitudinal Polete (2012) 
27 Motivação Atitudinal Rad e Levin (2006) 

28 
Perfil psicológico para trabalho 
virtual 

Atitudinal Polete (2012) 

29 Desenvolvimento de habilidades Atitudinal Shenhar e Dvir (2010) 

30 
Nível de maturidade do 
gerenciamento 

Estratégico Rad e Levin (2006) 

31 Moral da equipe Atitudinal Shenhar e Dvir (2010) 

32 
Crescimento dos membros da 
equipe 

Atitudinal Shenhar e Dvir (2010) 

33 Benefícios obtidos Estratégico Kerzner (2011) 
34 Valor obtido Estratégico Kerzner (2011) 
35 Criação de novas linhas de produtos Estratégico Shenhar e Dvir (2010) 
36 Gerenciamento de conflitos Estratégico Rad e Levin (2006) 
37 Metas alcançadas Estratégico Kerzner (2011) 
38 Satisfação dos stakeholders Estratégico Kerzner (2011) 

39 
Condições do ambiente de trabalho 
da equipe 

Atitudinal Thamhain (2012) 

40 Considerações sobre segurança Estratégico Kerzner (2011) 
41 Novas tecnologias Estratégico Shenhar e Dvir (2010) 

42 
Lições aprendidas como melhorias 
contínuas 

Estratégico Kerzner (2011) 

43 
Desenvolvimento de novas 
competências 

Atitudinal Shenhar e Dvir (2010) 

Figura 8. Resumo dos indicadores de projeto identificados 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Também é notável que há pouca concordância entre os autores sobre os indicadores, visto 

que o número de indicadores de projeto com apenas uma publicação é relativamente alto (27), 

mais da metade, comparado com o total de indicadores identificados (43). 
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2.3 EQUIPES VIRTUAIS 

Para melhor compreensão das definições, conceitos e gerenciamento de equipes virtuais, é 

conveniente esclarecer a origem da virtualidade do trabalho ou teletrabalho. 

2.3.1 Teletrabalho 

Historicamente o homem sempre teve que exercer alguma atividade para garantir sua 

sobrevivência. No início trabalhava próximo a suas moradias através da caça e pesca. Com a 

escassez da caça e pesca houve uma expansão territorial em busca de alimentos em novos 

horizontes. Mais tarde, através do domínio da agricultura e da pecuária surgem as cidades e 

posteriormente, com a industrialização, apareceram novas oportunidades para as pessoas 

trabalharem em atividades comerciais e fabris, consequentemente houve necessidade de 

deslocamento entre sua moradia e o trabalho. Hoje, com o advento das tecnologias de informação 

e telecomunicação, o empregado pode realizar atividades profissionais em localidades distantes 

da sede da empresa, essa modalidade passou a ser chamada de teletrabalho (Mello, 2011). O 

teletrabalho consiste em uma prática organizacional em que a atividade profissional é realizada 

com uma flexibilidade em relação ao local e ao horário (Kompast e Wagner, 1998 como citado 

em Mello, 2011). 

O crescimento desordenado da região metropolitana de São Paulo potencializa problemas 

como lotação do transporte coletivo, congestionamento de tráfego e questões de poluição 

ambiental. Neste cenário, as locomoções das pessoas entre suas residências e seus trabalhos estão 

cada vez mais difíceis. Estes indícios junto com o desenvolvimento tecnológico de comunicação 

e informática corroboram para a viabilidade do teletrabalho (Mello, 2011). 

O termo telecommuting, criado por Jack Niles em 1976, que originou a palavra teletrabalho 

em português, significa a substituição parcial ou total das viagens diárias ao trabalho por 

tecnologia de telecomunicação, ou seja, é o processo de levar o trabalho aos funcionários ao invés 

de levá-los ao trabalho. Assim os funcionários desenvolvem suas atividades fora da empresa um 

ou mais dias por semana, que pode ser em casa ou em outro lugar intermediário de trabalho 
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(Mello, 1999). Outra definição mais ampla de teletrabalho é a utilização de computadores e 

telecomunicações para mudar o lugar geográfico do trabalho (European Commission, 2000). 

2.3.2 Conceitos e definições de equipes virtuais 

O PMI (2013, pg. 255) define equipe,no contexto de gerenciamento de projetos, na área de 

conhecimento gestão de recursos humanos como: 

“A equipe do projeto consiste nas pessoas com papéis e responsabilidades 
designadas para a conclusão do projeto. O tipo e o número de membros da equipe 
do projeto podem mudar com frequência ao longo do projeto. Os membros da 
equipe do projeto também podem ser referidos como pessoal do projeto. Embora 
os papéis e responsabilidades específicas para os membros da equipe do projeto 
sejam designadas, o envolvimento de todos os membros da equipe no 
planejamento do projeto e na tomada de decisões pode ser benéfico. O 
envolvimento e a participação dos membros da equipe desde o início agregam 
seus conhecimentos durante o processo de planejamento e fortalecem o 
compromisso com o projeto”. 

A equipe de projeto também pode ser compreendida como um grupo de pessoas que se 

interage ao longo do ciclo de vida do projeto. Há dois tipos principais de equipes em um projeto: 

(1) de planejamento, que prepara o plano do projeto; e (2) de execução, que desenvolve e 

implementa o projeto (Maximiano, 2002). 

Para a equipe ser considerada virtual deve atender três atributos: (1) ser um grupo de 

indivíduos com tarefas interdependentes que compatilha suas responsabilidades; (2) os membros 

da equipe estão geograficamente dispersos; e (3) dependem de tecnologia para comunicação 

(Gibson & Cohen, 2003). 

Powel, Piccoli e Ives (2004), definem equipes virtuais como grupos dispersos 

geograficamente e no tempo, mas unidos pelo intercâmbio de informações através da tecnologia 

de comunicação para realização das tarefas. Também, utiliza-se o termo e-Team para equipes 

virtuais, onde o “e” significa a utilização de meios eletrônicos, ou seja, e-Team é um grupo de 

pessoas com um objetivo comum, que utiliza meios eletrônicos para se comunicar (Samartinho, 

Silva & Faria, 2012). 
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Na visão de Gomes (2003) o funcionário de uma equipe virtual pode trabalhar de casa, 

comprometido com seus prazos e resultados, além de ter a flexibilidade de trabalhar em seu 

horário mais produtivo, pois o que importa é o resultado obtido, diferentemente das equipes 

tradicionais que têm horário a cumprir. Porém, vale ressaltar que nem todos os funcionários estão 

habituados a trabalhar dessa maneira. 

As equipes virtuais podem ser classificadas em função da distância entre seus membros. 

Isso fica mais claro visualizando a Figura 9, que mostra as equipes tradicionais, cujos membros 

estão próximos entre si, e as equipes virtuais, que possuem um distanciamento físico e espacial 

entre os membros. Segundo Allen (1977), há um limite de distância de 15 metros entre os 

membros de uma equipe tradicional, e quando esse limite é ultrapassado as equipes ficam pouco 

colaborativas. Outro fator considerado é a quantidade de pessoas na equipe, que passa a ter 

distanciamento considerável, quando atinge 10 ou 15 pessoas. 

 
 
Figura 9. As barreiras físicas para as equipes 
Nota. Fonte: Adaptado de Lipnack e Stamps (1997) 

Equipes tradicionais: 
A – Íntimo 
B – Pessoal 
C – Social 
D – Público  

 15 metros Equipes virtuais: 
E – Diversos andares 
F – Prédios diferentes 
G – Múltiplas cidades 
H – Múltiplos países 

 ilimitado 

Distância máxima para colaboração 

     
Equipes 

tradicionais     
Equipes 
virtuais 

A 
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São três os tipos de equipes virtuais, segundo Kimball (1997

(2002): 

• Equipes de executivos: são formadas por indivíduos que ocupam posições 

organizacionais. Essas equipes de caráter quase permanente atuam em funções dentro das 

empresas. 

• Equipes de projetos: são compostas por membros especializados em projetos, unidos para 

atingir os objetivos específicos do projeto.

• Equipes de interesse comum: possuem os membros voluntários em uma mesma área 

profissional, cujo propósito é a troca de idéias, experiências e aprendizado.

As equipes virtuais podem ser definidas quanto à virtua

A Figura 10 ilustra a relação dessas duas características e situa o foco desta pesquisa. 

virtualidade, as equipes virtuais são classificadas sobre 

o grau de virtualidade das equipes, ou seja, o quão distante as equipes virtuais estão das equipes 

tradicionais, que leva em consideração características como dispersão geográfica, diversidade 

cultural, natureza temporal, entre outras (Prasad &

vários meios de comunicação

caso a virtualidade deixa de ser uma característica da equipe e passa ser o processo de trabalho 

(Duranti, 2008). 

Figura 10. Foco do estudo quanto ao tipo de equipe virtual
Nota. Fonte: Adaptado de Duranti (2008

São três os tipos de equipes virtuais, segundo Kimball (1997), como citado em Hassagewa

quipes de executivos: são formadas por indivíduos que ocupam posições 

organizacionais. Essas equipes de caráter quase permanente atuam em funções dentro das 

Equipes de projetos: são compostas por membros especializados em projetos, unidos para 

ingir os objetivos específicos do projeto. 

Equipes de interesse comum: possuem os membros voluntários em uma mesma área 

profissional, cujo propósito é a troca de idéias, experiências e aprendizado.

As equipes virtuais podem ser definidas quanto à virtualidade e finalidade (Duranti, 2008). 

ção dessas duas características e situa o foco desta pesquisa. 

virtualidade, as equipes virtuais são classificadas sobre três perspectivas: (1) d

e das equipes, ou seja, o quão distante as equipes virtuais estão das equipes 

tradicionais, que leva em consideração características como dispersão geográfica, diversidade 

cultural, natureza temporal, entre outras (Prasad & Akhilesh, 2002); (2) tecnologia

vários meios de comunicação e (3) processos e objetivos, trata da abordagem de gestão, nesse 

caso a virtualidade deixa de ser uma característica da equipe e passa ser o processo de trabalho 

Foco do estudo quanto ao tipo de equipe virtual 
nte: Adaptado de Duranti (2008) 
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Quanto à finalidade, elas se classificam em desenvolvimento de projetos e produtos, equipe 

virtual em rede, equipe em paralelo, equipe virtual de trabalho ou produção, equipe virtual de 

executivos em movimento e equipe virtual de ação (Duarte & Snyder, 1999). 

Este estudo aborda o grau de virtualidade quanto à dispersão geográfica das equipes, 

inseridas no contexto de gerenciamento de projetos. Assim, de acordo com a Figura 10, o foco 

desta pesquisa está na primeira coluna denominada perspectiva de dispersão ena primeira linha 

intitulada desenvolvimento de projetos ou produtos. 

Segundo Lipnack e Stamps (1997), existem três fatores essenciais que apoiam as equipes 

virtuais, conforme mostra a Figura 11: 

• Pessoas: essas são os componentes fundamentais para formação das equipes, em que se 

destacam três enfoques: (1) membros independentes, que possuem determinada autonomia 

conquistada em confiança; (2) compartilhamento de liderança, que devido à diversidade 

técnica e administrativa, os membros da equipe assumem uma liderança natural; e (3) 

integração dos indivíduos, que visualizam o trabalho como um todo para alcançar um 

objetivo final. 

• Objetivos: que é o motivo que une os indivíduos para trabalhar em equipe, sendo esse o 

principal fator de envolvimento das pessoas. Para as equipes virtuais o objetivo precisa ter 

uma definição muito clara e coerente. Os elementos chave para o objetivo de equipes 

virtuais são o aspecto de cooperativismo, tarefas interdependentes e resultados concretos. 

• Ligações: são os canais de comunicação que conectam as equipes virtuais. Trata-se da 

principal distinção entre as equipes virtuais e tradicionais. A interação e troca de 

informações entre os membros das equipes ocorre através dos diversos meios de 

comunicação. Para suprir a falta de interação “face-a-face” é imprescindível a criação de 

uma relação de confiança mútua entre as pessoas. 
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Figura 11. Modelo de equipes virtuais 
Nota. Fonte: Adaptado de Lipnack e Stamps (1997) 

Há previsões que as organizações orientadas à projetos com equipes virtuais são a próxima 

forma na evolução da estrutura organizacional. As organizações com competências específicas 

formarão alianças com outras de diferentes localidades para entregar um produto de excelente 

qualidade aos clientes (Guss, 1997). 

Para Prasad e Akhilesh (2002), grau de virtualidade é a forma de medir o quanto a equipe 

virtual está distante da equipe tradicional, que pode ser mensurado considerando as seguintes 

características da equipe: 

• Dispersão geográfica; 

• Nível das tecnologias utilizadas na comunicação; 

• Frequência dos encontros presenciais ou face-a-face; 

• Diversidade cultural; 

• Natureza temporal entre os membros da equipe como, por exemplo, atuação em diversos 

fusos horários. 

PESSOAS 

OBJETIVO LIGAÇÕES 

 

  

Componentes 

Conexão Tarefa 

Múltiplos meios 
Interações através de fronteiras 
Relações de confiança 

Membros independentes 
Liderança compartilhada 
Níveis integrados 

Objetivos cooperativos 
Tarefas interdependentes 
Resultados concretos 
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2.3.3 Gerenciamento de equipes virtuais 

Segundo Rad e Levin (2003), o gerenciamento de projetos com equipes virtuais pode ser 

dividido em duas áreas: 

1. Gerenciamento das coisas do projeto ou do próprio projeto inclui o desempenho 

quantificável do projeto como seu planejamento, gerenciamento do custo, prazo, escopo, 

riscos e mudanças. 

2. Gerenciamento das pessoas do projeto que trata das questões relaciodados ao 

desenvolvimento dos processos e procedimentos para alcançar um nível aceitável da 

satisfação do cliente e moral da equipe. Uma boa comunicação é essencial para 

compreender os membros da equipe, no que tange suas percepções, sentimentos e 

prioridades. Tudo isso afeta de forma indireta os resultados do projeto. 

Os autores destacam que o gerenciamento do próprio projeto é uma área que tem a mesma 

forma de aborgagem para os projetos com equipes tradicionais e virtuais. Entretanto o 

gerenciamento das pessoas do projeto possui tratamento diferente, sendo esse mais fácil de ser 

gerenciado com as equipes tradicionais, do que com as equipes virtuais. 

Há várias configurações que o gerenciamento de equipes virtuais pode assumir, e isso 

depende do momento em que ele está sendo utilizado. Assim o gerente de projetos deve dominar 

diversas ferramentas e metodologias para intervir quando necessário, além de conhecer a 

potencialidade das equipes (Gomes, 2003). 

O´Brien (2001), como citado em Gomes (2003) apresenta alguns recursos utilizados na 

gestão de equipes virtuais como: 

a) Correio eletrônico: através do uso de e-mail há compartilhamento das informações entre a 

equipe; 

b) Telefone via internet: utilização de softwares que permitem utilizar a internet como 

telefone de baixo custo;  

c) Editoração de home pages na rede: a fim de evitar excesso de informações por e-mail, há 

a possibilidade dos membros da equipe publicarem seus relatórios em homes pages; 
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d) Conferência de dados e voz: utilização de softwares para mostrar a todos ao mesmo tempo 

algum documento do projeto, além de fazer as discussões por voz; 

e) Videoconferência: possibilidade de conferência de vídeo e áudio em tempo real; 

f) Fóruns de discussão: através de softwares é possível criar grupos de discussão virtual; 

g) Sistemas de bate papo: permite conversa em tempo real de duas ou mais pessoas; 

h) Sistema de reunião eletrônica: ferramentas conhecidas como Eletronic Meeting Systens 

(EMS), em que as decisões da reunião eletrônica do grupo podem ser armazenadas; 

i) Agendamento e programação: permite compartilhar a agenda da equipe; 

j) Gerenciamento de projeto e atividades: ajuda a equipe com informações do projeto como 

alerta para os prazos das atividades, que são estimados a partir de técnicas como PERT 

(técnica de revisão e avaliação de programas) e CPM (caminho crítico); 

k) Sistema de fluxo de trabalho: são programas que coordenam o fluxo dos processos do 

trabalho; 

l) Gerenciamento do conhecimento: compartilhamento de diversos formulários de 

informações administrativas dentro de uma organização. 

2.3.4 Desempenho de equipes virtuais 

Segundo Maximiano (2002), a principal característica de uma equipe eficaz é a sinergia de 

seus membros no trabalho coletivo, gerando um resultado maior que a soma das produções 

individuais. Para o autor, os principais atributos de uma equipe eficaz são: coesão, organização, 

motivação e comunicação, conforme mostra a Figura 12. 

• Coesão, grau de atração mútua entre os membros da equipe, composta pelas seguintes 

características: percepção; desafio ou motivação oferecida pela missão do projeto; 

competência técnica dos colegas; experiência de sucesso; e confiança. 

• Organização, definição dos papéis e responsabilidade dos membros da equipe. Os fatores 

mais importantes que influênciam a organização são: missão do projeto e estrutura 

analítica; processo decisório; autogestão; e calendário de reuniões.  



Figura 12. Principais atributos para um equipe eficaz
Nota. Fonte: Adaptado de Maximiano (2002
 

• Motivação é o estado psicológico de uma pessoa disposta em fazer o esforço necessário 

para alcançar os objetivos. Os seguintes fatores colaboram para a motivação dos membros 

de equipe: recompensa; interesse intrínseco na missão do projeto; desafios e ameaças; e 

avanço e crescimento profissional.

• Comunicação é a troca de informações que liga e organiza a equipe

competências dos integrantes de uma equipe são: disposição para ouvir; disposição para 

falar; e organização pessoal para participar.

Como nas equipes virtuais de projeto

mesma localidade, o gerente do projeto pode utilizar os recursos humanos de forma mais 

eficiente, ou seja, pode formar a equipe com pessoas que possuem as competências adequadas ao 

projeto, podendo contar com especialistas 

em um desempenho mais efici

Em sua pesquisa Kirkman, Rosen, Tesluk e Gibson (2004) analisa

uma organização de alta tecnologia. Os autores investigam a relação entre o 

que significa a autonomia e responsabilidade que a equipe virtual tem para tomar decisões, e o 

desempenho da equipe. Como variável moderadora é utilizada a quantidade de reuniões face

face da equipe, também chamado de grau de virtualidade. A Figura 13 ilustra

contingencial do desempenho de equipe virtual.
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m 35 equipes virtuais de 

empowerment, termo 

nifica a autonomia e responsabilidade que a equipe virtual tem para tomar decisões, e o 

desempenho da equipe. Como variável moderadora é utilizada a quantidade de reuniões face-a-

face da equipe, também chamado de grau de virtualidade. A Figura 13 ilustra o modelo 



Figura 13. Modelo contingencial do desempenho de equipe virtual
Nota. Fonte: Adaptado de Kirkman, Rosen, Tesluk e Gibso

A autonomia e responsabilidade da equipe na tom

duas variáveis do desempenho da equipe virtual: melhoria de processo e satisfação do cliente. 

Além disso, observou-se que, quanto menor o número de reuniões face

é a relação entre empowerment

Em seu estudo empírico

equipes tradicionais em relação ao desenvolvimento, a confiança e o desempenho. Confirmaram 

que, quanto mais alta é a confiança da equipe, melhor será seu desempenho e isso se aplica para 

os dois tipos de equipes. Quanto aos resultados dos projetos não há diferença significativa entre 

as equipes virtuais e tradicionais, embora a direção da eficácia se incline para as e

Segundo Gera (2013), as equipes

virtuais, de apoiar o processo de criação de soluções inovadoras. Mas não há uma diferença 

significativa em relação ao desempenho desses dois tipos de equi

são aqueles em que seus membros promovem um ambiente saudável, no que tange a coloboração, 

coesão e confiança. 

Ahuja (2010) realizou

desempenho da equipe em uma instutiç

. Modelo contingencial do desempenho de equipe virtual 
man, Rosen, Tesluk e Gibson (2004) 

nomia e responsabilidade da equipe na tomada de decisão tem influência positiva nas 

duas variáveis do desempenho da equipe virtual: melhoria de processo e satisfação do cliente. 

se que, quanto menor o número de reuniões face-a-face da equipe, melhor 

ent e desempenho das equipes (Kirkman et al., 2004).

empírico, Corbitt, Gardiner e Wright (2004) comparam equipes virtuias com 

equipes tradicionais em relação ao desenvolvimento, a confiança e o desempenho. Confirmaram 

a confiança da equipe, melhor será seu desempenho e isso se aplica para 

os dois tipos de equipes. Quanto aos resultados dos projetos não há diferença significativa entre 

as equipes virtuais e tradicionais, embora a direção da eficácia se incline para as e

), as equipes tradicionais têm maior capacidade do que as equipes 

virtuais, de apoiar o processo de criação de soluções inovadoras. Mas não há uma diferença 

significativa em relação ao desempenho desses dois tipos de equipes. Os projetos bem sucedidos 

são aqueles em que seus membros promovem um ambiente saudável, no que tange a coloboração, 

realizou um estudo qualitativo sobre o impacto da virtualidade no 

desempenho da equipe em uma instutição de software. A metodologia utilizada pelo pesquisador 
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em influência positiva nas 

duas variáveis do desempenho da equipe virtual: melhoria de processo e satisfação do cliente. 

face da equipe, melhor 

e desempenho das equipes (Kirkman et al., 2004). 

equipes virtuias com 

equipes tradicionais em relação ao desenvolvimento, a confiança e o desempenho. Confirmaram 

a confiança da equipe, melhor será seu desempenho e isso se aplica para 

os dois tipos de equipes. Quanto aos resultados dos projetos não há diferença significativa entre 

as equipes virtuais e tradicionais, embora a direção da eficácia se incline para as equipes virtuais. 

tradicionais têm maior capacidade do que as equipes 

virtuais, de apoiar o processo de criação de soluções inovadoras. Mas não há uma diferença 

pes. Os projetos bem sucedidos 

são aqueles em que seus membros promovem um ambiente saudável, no que tange a coloboração, 

um estudo qualitativo sobre o impacto da virtualidade no 

. A metodologia utilizada pelo pesquisador 
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consistiu na aplicação de um questionário ao grupo de funcionários de uma mesma instituição. As 

conclusões do estudo apontam que a distribuição da equipe em localizações distintas tem 

influência positiva no desempenho da equipe. No entanto a mobilidade -  trabalho com o uso de 

dispositivos móveis, e a variedade de práticas, utilização de diferentes colaborações tecnológicas 

-  tem influência negativa no desempenho da equipe. 

2.4 CONSOLIDAÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO 

Como mencionado no início desse capítulo, o foco desta pesquisa está no ponto comum dos 

três eixos teóricos: gerenciamento de projetos, indicadores de projeto e equipes virtuais. A 

exploração desses três eixos está diretamente ligada ao objetivo principal desta pesquisa, que é 

medir quantitativamente a influência do grau de virtualidade das equipes no desempenho dos 

projetos. 

O eixo gerenciamento de projetos vem como pano de fundo deste estudo, que traz a base 

fundamental para os outros dois eixos. Foram explorados somente os conceitos chave de forma 

mais ampla para introduzir e situar os indicadores de projeto e equipes virtuais no contexto de 

gestão de projetos. 

O pólo teórico dos indicadores de projeto esclarece os conceitos sobre esse tema e aponta 

uma lista consolidada dos principais indicadores encontrados na abrangente literatura sobre esse 

assunto, afim de que sejam identificados os indicadores de projeto adequados para avaliar os 

projetos deste estudo. Os indicadores mais citados nesta pesquisa estão relacionados com os 

resultados operacionais do projeto, como cumprir o cronograma e cumprir o orçamento. 

O último eixo, equipes virtuais, fomentou as principais questões epistemológicas no 

momento inicial desta pesquisa. Além dos conceitos clássicos sobre esse tema, foram explorados 

alguns recentes estudos científicos que tratam sobre o principal foco deste estudo: equipes 

virtuais e desempenho de projetos. 

Assim esses três pólos formam a plataforma teórica que dará suporte e fundamentação ao 

estudo.  
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3 MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA 

O conhecimento científico é fruto de uma investigação metódica e sistemática da realidade 

do objeto. “Transcende os fatos e os fenômenos em si mesmos, analisa-os para descobrir suas 

causas e concluir sobre leis gerais que regem e é delimitado pela necessidade de comprovação 

concreta” (Martins & Theóphilo, 2009, p. 1). Um conjunto de características sustenta o 

conhecimento científico que é: real ou factual; contingente; sistemático; verificável; falível e 

aproximadamente exato (Marconi & Lakatos, 2003). 

A ciência é a sistematização do conhecimento, que em sua definição primitiva é todo o 

conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre certos fenômenos delimitados, capaz 

de ser submetido à verificação. A classificação da ciência está organizada em dois grandes grupos 

de acordo com sua complexidade e conteúdo: formais, representado pela lógica e matemática; e 

factuais, composto por disciplinas como a física, química, biologia, direito, economia e 

psicologia, entre outras (Marconi & Lakatos, 2003). 

A pesquisa pode ser definida como uma “indagação minuciosa ou exame crítico e exaustivo 

na procura de fatos e princípios; uma busca diligente para averiguar algo. (...). Pesquisa não é 

apenas procurar a verdade; é encontrar respostas para questões propostas, utilizando métodos 

científicos” (Martins & Theóphilo, 2009, p. 39). Para os autores o método por sua vez é o 

caminho para alcançar o objetivo final, enquanto que a metodologia tem como objetivo 

aperfeiçoar os procedimentos e critérios utilizados na pesquisa. 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

A pesquisa empírica realizada neste trabalho pode ser classificada como causal, com uma 

estratégia quase-experimental do tipo ex post facto e abordagem quantitativa. Utilizou-se teste 

qui-quadrado e logística binária como técnicas de análise estatística. 

Segundo Mattar (1997, pp.85-127), a natureza do estudo pode ser dividida em pesquisa 

exploratória, descritiva e causal: 

A pesquisa exploratória visa prover o pesquisador de um maior conhecimento 
sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva. Por isso é apropriada para 
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os primeiros estágios da investigação quando a familiaridade, o conhecimento e 
acompreensão do fenômeno por parte do pesquisador são geralmente, insuficientes 
ou inexistentes (...). 
Sob a denominação de pesquisa descritiva é agrupada uma série de estudos cujos 
processos apresentam importantes características em comum. Diferentemente do 
que ocorre nas pesquisas exploratórias, a elaboração das questões de pesquisa 
pressupõe profundo conhecimento do problema a ser estudado (...). A pesquisa 
descritiva é utilizada quando o propósito for: descrever as características de grupos 
(...); estimar a proporção de elementos numa população específica que tenha 
determinadas características ou comportamentos (...); descobrir ou verificar a 
existência de relação entre variáveis (...), observe que não envolve uma relação de 
causa e efeito entre as variáveis, mas simplesmente a existência de relações (...). 
A causalidade pode ser inferida quando entre duas ou mais variáveis houver 
variação concomitante, ordem de ocorrência correta das variáveis no tempo e 
quando os outros possíveis fatores causais forem eliminados. 

O presente estudo se enquadra mais no conceito da pesquisa causal principalmente por 

verificar uma relação de causalidade sob o prisma probabilístico. 

Martins e Theóphilo (2009) destacam sete estratégias de pesquisa da investigação científica 

para ciências sociais aplicadas: 

1. Pesquisa Bibliográfica - busca em referências públicas como livros, periódicos, 

jornais, revistas e anais de congressos o embasamento para explicar e discutir um assunto, 

tema ou problema. Pode ser utilizada de forma independente numa análise teórica ou como 

parte necessária para condução de qualquer pesquisa científica. 

2. Pesquisa Documental - utiliza documentos de fontes primárias como dados, 

informações e evidências para o estudo. Fontes primárias são os materiais compilados pelo 

próprio autor que ainda não foram analisados, tais como diários; documentos arquivados; 

gravações; correspondências pessoais e formais; fotografias; filmes; mapas e etc. 

3. Pesquisa Experimental - busca a contrução de conhecimento através de 

experimentos. Essa abordagem é adequada a pesquisas com o propósito de identificar 

relações causais entre variáveis que se pode controlar. 

4. Pesquisa Quase-Experimental - Ex post facto - tem a mesma lógica de investigação 

da pesquisa experimental, pois ambas permitem análises entre as causas e efeitos sobre o 

fenômeno investigado. Entretanto, a pesquisa ex post facto não tem controle sobre as 
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variáveis. O delineamento da pesquisa ocorre após os fatos, não permitindo que suas 

variáveis sejam manipuláveis. 

5. Levantamento -  também conhecido como survey, é uma estratégia apropriada para 

análise de fatos e descrições, que requer uma sistemática de coleta de dados de população 

ou amostra por meio de questionários. 

6. Estudo de caso -  pede avaliação qualitativa devido a análise profunda e intensa da 

realidade de uma unidade social. Trata-se de uma investigação empírica que pesquisa 

fenômenos dentro de seu contexto real, em que o pesquisador não tem controle sobre as 

variáveis e busca a compreensão plena da complexidade de um caso concreto. 

7. Pesquisa-Ação - é um tipo de investigação participante que tem como principal 

característica a ação planejada sobre um problema coletivo detectado. Os pesquisadores e 

os participantes estão envolvidos de forma cooperativa ou participativa com a resolução do 

problema coletivo. Esse tipo de pesquisa não se destina na solução quotidina de pequenos 

problemas gerenciais com características de diagnóstico e de consultoria. 

Neste estudo, além da pesquisa bibliográfica indispensável a qualquer estudo, utiliza-se a 

estratégia quase-experimentalex post facto, pois verificam-se algumas hipóteses de causa e 

efeitos após o fato, quando não é mais possível controlar a variável independente. 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa em que, na visão de Martins e Theóphilo (2009), os 

dados e evidências coletados são mensurados ou quantificados, enquanto que a avaliação 

qualitativa é caracterizada pela descrição, compreensão e interpretação de fatos e fenômenos. 

O espírito científico tem como exigência fundamental a constante referência da precisão de 

uma medida em seu método de mensuração, sempre levando em consideração as condições de 

permanência do objeto medido. Assim, a ciência refuta tanto a operação de medir com exatidão 

um objeto indeterminado, quanto à operação de medir um objeto determinado com um 

instrumento grosseiro (Bachelard, 1996). 

Sobre essa questão do medir, Bachelard (1996) deixa claro o rompimento entre o 

pensamento do realista e o pensamento do cientista. De posse do objeto, o realista o descreve e 
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mede. Ao contrário dele, o cientista, se aproxima do objeto ainda pouco definido, e antes de 

medir, analisa as condições de seu estudo e define a sensibilidade de alcance de seus 

instrumentos, enfim descreve mais seu método de medir do que o objeto de sua mensuração. O 

cientista acredita mais no realismo da medida, do que na realidade do objeto. O excesso de 

medição é perder as relações do objeto, e quanto mais o objeto se relaciona com outros, mais 

instrutivo será seu estudo. Assim o autor diz que “é preciso refletir para medir, em vez de medir 

para refletir”, para alcançar a metafísica dos métodos de mensuração é necessário ir ao encontro 

do criticismo, ao invés do realismo. 

Em uma visão geral, a análise de dados tem o objetivo de examinar, classificar e 

categorizar os dados, informações e opiniões coletadas, a fim de construir uma teoria que auxilie 

a explicar o fenômeno estudado (Martins & Theóphilo, 2009). O procedimento de análise dos 

dados deve iniciar com uma estratégia analítica geral, que ajuda o pesquisador a escolher a(s) 

técnica(s) mais adequada para a pesquisa e a conclusão de sua fase analítica. 

Na maioria das pesquisas não é possivel coletar dados de todos os elementos de interesse 

do estudo, dessa forma utiliza-se da inferência estatística para fazer estimativas ou testar 

hipóteses referentes às características de uma população, a partir dos dados obtidos de uma 

amostra (Anderson, Sweeney & Williams, 2011). Como esta pesquisa pretende verificar a relação 

de uma variável independente com duas variáveis dependentes e uma variável moderadora, 

utilizou-se as técnicas de qui-quadrado e de regressão logística binária. 

O teste de qui-quadrado tem em uma de suas funções de verificar a existência de relação 

entre as variáveis de interesse, ou seja, se há uma independência entre as variáveis (Motta & 

Oliveira, 2009). 

As fontes de informações utilizadas para servir como evidências para o trabalho foram os 

dados dos projetos obtidos em campo. 

A Figura 14 resume as características metodológicas utilizadas nesta pesquisa. 

 



Natureza 

Abordagem de avaliação 

Estratégia de pesquisa 

Técnicas de análise dos dados

Fontes de evidência 

Figura 14. Resumo da escolha do método de pesqui
Nota. Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQ

Essa pesquisa segue uma sequência lógicacomo ilustrada pela Figura 15, que se resume nos 

seguintes passos:  

Figura 15. Desenho da pesquisa 
Nota. Fonte: Elaborado pelo autor. 

RESUMO DA ESCOLHA DO MÉTODO 

Causal 

Quantitativa 

Pesquisa Quase-Experimental – Ex post facto

Técnicas de análise dos dados Teste Qui-Quadrado e Regressão Logística Binária

Dados dos projetos obtidos 

. Resumo da escolha do método de pesquisa 

DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Essa pesquisa segue uma sequência lógicacomo ilustrada pela Figura 15, que se resume nos 
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Ex post facto 

Logística Binária 

Essa pesquisa segue uma sequência lógicacomo ilustrada pela Figura 15, que se resume nos 
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1. Reflexões epistemológicas sobre a problemática, relevância e delimitação do tema. 

Nessa etapa definem-se os objetivos preliminares da pesquisa; 

2. Pesquisa bibliográfica relacionada aos pilares teóricos tratados na seção 2 

(gerenciamento de projetos; indicadores de projeto e equipes virtuais). Após revisão da 

literatura é formada a questão principal de pesquisa e os objetivos definitivos; 

3. Planejamento do delineamento de toda a pesquisa, processo que envolve a escolha 

da estratégia metodológica mais adequada; 

4. Processo de coleta dos dados dos projetos que fazem parte da amostra da pesquisa. 

Os dados de um mesmo projeto estavam dispersos em diferentes documentos e registros 

administrativos; 

5. Consolidação de todos os dados dos projetos em uma única planilha para facilitar 

as análises estatísticas; 

6. Apresentação dos dados de forma descritiva e inferências estatísticas da amostra 

da população de interesse; 

7. Interpretação dos resultados estatísticos, que ocorre subsequente a cada análise 

estatística; 

8. Considerações finais e conclusões da pesquisa, nessa etapa final também são 

tratadas as limitações, contribuições para a teoria e para a prática e as recomendações para 

estudos futuros; 

9. Construção do texto final. 

3.3 MODELO CONCEITUAL DA PESQUISA 

Essa seção apresenta o modelo conceitual da pesquisa baseado no objetivo principal do 

estudo e na revisão bibliográfica tratada no capítulo anterior. 

Como dito na seção introdutória deste trabalho, o objetivo principal dessa pesquisa émedir 

quantitativamente a influência do grau de virtualidade das equipes no desempenho operacional 

dos projetos. Complementar a este, também se tem como um dos objetivos específicos analisar a 

relação do tamanho do projeto na influência entre o grau de virtualidade e o desempenho. 
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O referencial teórico procura explicar os três pilares ou construtos essenciais que sustentam 

esse trabalho como um todo. O primeiro construto, o gerenciamento de projetos aborda os 

conceitos fundamentais para os outros dois construtos. O segundo, indicadores de projeto de 

projetos, ajuda na escolha das métricas adequadas para avaliação de performance dos projetos. 

Finalmente o último construto, equipes virtuais, discute essa dinâmica de trabalho cada vez mais 

real nas organizações modernas do século XXI. 

3.3.1 Critérios de entrada, controle e resposta 

As seções 2.3 e 2.2.4 sobre equipes virtuais ecategorização dos projetos respectivamente, 

embasaram a seleção dos seguintes critérios de entrada e controle. Para este trabalho foram 

escolhidos os seguintes critérios: 

• O quanto a equipe virtual está distante da equipe tradicional, levando em consideração a 

dispersão geográfica; 

• Complexidade do projeto no que se refere ao tamanho do projeto. 

A Figura 16 mostra as referências teóricas do critério de entrada e controle utilizado neste 

trabalho. 

Critério de Entrada e Controle Referências Teóricas 

O quanto a equipe virtual está distante 

da equipe tradicional, levando em 

consideração a dispersão geográfica 

Ahuja (2010); Allen (1977); Corbitt et al.(2004); 

Duarte e Snyder (1999); Gera (2013); Gomes (2003); 

Hassagewa (2002); Kirkman et al. (2004); Lipnack e 

Stamps (1997); Powel, Piccoli e Ives (2004); Prasad 

e Akhilesh (2002); Rad e Levin (2003) 

Complexidade do projeto no que se 

refere ao tamanho do projeto 

Crawford et al. (2004); Larson e Gobeli (1989); 

Shenhar e Dvir (2010); The Standish Group (2013) 

Figura 16. Critérios de entrada e controle selecionados na teoria 
Nota. Fonte: Elaborado pelo autor. 



A seção 2.2.3 sobre indicadores de projeto

resposta. Os indicadores mais citados na literatura são os que formam a tríplice restrição (p

custo e qualidade). A empresa fornecedora dos dados do projeto não possui indicadores 

relacionados à qualidade dos entregáveis e 

limitações foram escolhidos os seguintes indicadores operacionais:

• Cumprir o cronograma;

• Cumprir com o orçamento.

A Figura 17 ilustra as referências teóricas dos critérios de resposta

Critério de Resposta 

Cumprir o cronograma 

Cumprir com o orçamento 

Figura 17. Critérios de respostas selecionados na teoria
Nota. Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Figura 18 mostra o esq

e resposta dessa pesquisa. 

Figura 18. Esquema do modelo conceitual da pesquisa
Nota. Fonte: Elaborada pelo autor 

indicadores de projeto de projetos embasou a escolha

resposta. Os indicadores mais citados na literatura são os que formam a tríplice restrição (p

empresa fornecedora dos dados do projeto não possui indicadores 

alidade dos entregáveis e este estudo é do tipo ex post facto

foram escolhidos os seguintes indicadores operacionais: 

Cumprir o cronograma; 

Cumprir com o orçamento. 

A Figura 17 ilustra as referências teóricas dos critérios de resposta utilizados neste estudo.

Referências Teóricas 

Howes (2001); Kerzner (2011); 
Levin (2006); Rodrigues (2010); Shenhar e Dvir 
(2010); Terribili (2010); Vargas e Patah (2013a)

Howes (2001); Kerzner (2011); 
Levin (2006); Rodrigues (2010); Shenhar e Dvir 
(2010); Terribili (2010); Vargas e Patah (2013a)

. Critérios de respostas selecionados na teoria 

A Figura 18 mostra o esquema do modelo conceitual entre os critérios de entrada, controle 

. Esquema do modelo conceitual da pesquisa 

62 
 

de projetos embasou a escolha dos critérios de 

resposta. Os indicadores mais citados na literatura são os que formam a tríplice restrição (prazo, 

empresa fornecedora dos dados do projeto não possui indicadores 

ex post facto. Diante dessas 

utilizados neste estudo. 

Kerzner (2011); PMI (2013); Rad e 
Rodrigues (2010); Shenhar e Dvir 

Vargas e Patah (2013a) 

Kerzner (2011); PMI (2013); Rad e 
Rodrigues (2010); Shenhar e Dvir 

Vargas e Patah (2013a) 

uema do modelo conceitual entre os critérios de entrada, controle 
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3.4 HIPÓTESES DA PESQUISA 

Vários autores enfatizam as vantagens da utilização de equipes virtuais no contexto do 

gerenciamento de projetos (Hassegawa, 2002; Toledo, Loudes, 2006; Polete, 2012; Duranti, 

2008). Labrosse (2008) destaca alguns benefícios como a redução de custos, acesso a 

especialistas onipresentes, aumento da produtividade e maior satisfação da equipe. Kirkman et al. 

(2004) aponta uma influência positiva em relação à autonomia da equipe virtual e seu 

desempenho, sendo que essa relação fica ainda mais forte quando o grau de virtualidade da 

equipe for alto, ou seja, o número de encontros face-a-face é pequeno. 

A primeira hipótese deste trabalho vai ao encontro da questão principal de pesquisa, a fim 

de avaliar o impacto da utilização de equipes virtuais de projeto no seu desempenho operacional: 

• H0-1: O grau de virtualidade das equipes de projetos não influencia nos 

desempenhos operacionais dos projetos. 

o H0-1a: O grau de virtualidade das equipes de projetos não influencia no 

desempenho de prazo dos projetos. 

o H0-1b: O grau de virtualidade das equipes de projetos não influencia no 

desempenho de custo dos projetos. 

Shenhar e Dvir (2010) entendem que, assim como um tamanho não serve para todos, a 

dimensão da complexidade dos projetosmerece estilos diferentes de gerenciamento. Na visão dos 

autores, a complexidade do projeto depende muito da complexidade do produto do projeto, e que 

uma maneira de medir o grau de complexidade é através do tamanho dos projetos em termos de 

orçamento e pessoas. Entretanto, olhar somente para o tamanho é insuficiente para determinar a 

complexidade dos projetos, que dependem também de outros elementos. Patah (2010, p. 94) diz 

que a complexidade do projeto pode “ser medida através de uma cesta de indicadores, tais como: 

valor financeiro do projeto, quantidade de recursos envolvidos, nível tecnológico do projeto, 

riscos envolvidos com a implementação do projeto, entre outros”. Esse estudo aponta que a 

complexidade do projeto tem impacto positivo no seu resultado operacional. 
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Com o objetivo específico de analisar a relação da complexidade do projeto na influência 

entre o grau de virtualidade e o desempenho, foi formulada a segunda hipótese desta pesquisa: 

• H0-2: A complexidade do projeto não influencia na relação entre o grau de 

virtualidade e os desempenhos operacionais dos projetos. 

o H0-2a: A complexidade do projeto não influencia na relação entre o grau de 

virtualidade e o desempenho de prazo dos projetos. 

o H0-2a: A complexidade do projeto não influencia na relação entre o grau de 

virtualidade e o desempenho de custo dos projetos. 

3.5 OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Segundo Marconi e Lakatos (2003), após a definição das hipóteses devem ser definidas as 

variáveis com clareza, objetividade e de forma operacional. Deve-se levar em consideração todas 

as variáveis que influenciam o objetivo em estudo, para não correr o risco de invalidar a pesquisa. 

As principais variáveis em uma pesquisa são as independentes e dependentes, sendo que a 

variável independente é o antecedente e a variável dependente é a consequente. As variáveis 

independente e dependente podem ser definidas como (Marconi & Lakatos, 2003, p. 136): 

Variável independente (X) é aquela que influencia, determina ou afeta outra 
variável; é fator determinante, condição ou causa para determinado resultado, 
efeito ou consequência; é o fator manipulado (geralmente) pelo investigador, na 
sua tentativa de assegurar a relação do fator com um fenômeno observado ou a ser 
descoberto, para ver que influência exerce sobre um possível resultado. 
Variável dependente (Y) consiste naqueles valores (fenômenos, fatores) a serem 
explicados ou descobertos, em virtude de serem influenciados, determinados ou 
afetados pela variável independente; é o fator que aparece, desaparece ou varia à 
medida que o investigador introduz, tira ou modifica a variável independente; a 
propriedade ou fator que é efeito, resultado, consequência ou resposta a algo que 
foi manipulado (variável independente). 

Além das variáveis independente e dependente, também se tem a variável moderadora, que 

pode ter uma maior importância quando os problemas são complexos. Uma vez que as relações 

não são recíprocas, a variável moderadora torna-se mais relevante para descobrir até que ponto os 
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diferentes fatores têm importância na relação entre as variáveis independente e dependente 

(Marconi & Lakatos, 2003). 

Variável moderadora (M) é um fator, fenômeno ou propriedade, que também é 
condição, causa, estímulo ou fator determinante para que ocorra determinado 
resultado, efeito ou consequência, situando-se, porém, em nível secundário no que 
respeita à variável independente (X), apresentando importância menor do que ela; 
é selecionado, manipulado e medido pelo investigador, que se preocupa em 
descobrir se ela tem influência ou modifica a relação da variável independente 
com o fator ou fenômeno observado (variável dependente - Y) (Marconi & 
Lakatos, 2003, p. 144). 

De acordo com os critérios de entrada, controle e resposta apresentados na seção 3.3.1, 

foram escolhidas como variável independente o grau de virtualiade das equipes de projeto, como 

variável moderadora a complexidade dos projetos e como variáveis dependentes o desempenho 

de prazo e o desempenho de custo, conforme apresentado na Figura 19. 

Tipos de variáveis Variáveis Critérios 

Variável Independente 
X1 – Grau de virtualidade 

das equipes de projetos 

O quanto as equipes estão trabalhando de 

maneira virtual ou presencial nos projetos 

Variável Moderadora 
M1 - Tamanho ou 

complexidade dos projetos 

Complexidade do projeto no que se refere ao 

tamanho do projeto 

Variável Dependente Y1 – Desempenho de prazo Cumprir o cronograma 

Variável Dependente Y2 – Desempenho de custo Cumprir com o orçamento 

Figura 19. Relação das variáveis da pesquisa 
Nota. Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Figura 20 mostra como as hipóteses foram operacionalizadas. Em um primeiro momento, 

a variável independente é medida contra as variáveis dependentes, de acordo com a hipótese um. 

Posteriormente foi analisada a influência da variável moderadora na relação entre as variáveis 

independente e dependente, conforme a hipótese dois. 
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Hipótese Variável independente (X) ou moderadora (M) Variável dependente (Y) 

H0-1 X1 – Grau de virtualidade das equipes de projetos 
Y1 – Cumprir o cronograma 

Y2 – Cumprir o orçamento 

H0-2 M1 – Tamanho ou complexidade dos projetos 
Y1 – Cumprir o cronograma 

Y2 – Cumprir o orçamento 

Figura 20. Relação das hipóteses, variáveis independentes e dependentes 
Nota. Fonte: Elaborada pelo autor 

A Figura 21 ilustra as variáveis selecionadas para este trabalho e suas respectivas formas de 

medição. 

Variáveis Formas de Medição 

X1 – Grau de virtualidade 
das equipes de projetos 

Quantidade de horas de trabalho da equipe de forma virtual dividido 
pela quantidade total de horas dos recursos humanos do projeto. 
Mensalmente todos os participantes dos projetos preencheram suas 
alocações de horas no sistema de controle da empresa. As horas de 
trabalhos da equipe consideradas nessa variável foram extraidas 
desse sistema de controle. 

M1 - Tamanho ou 
complexidade dos projetos 

Criação de cesta de indicadores resultante da combinação entre o 
valor do projeto em reais (R$), a quantidade de pessoas na equipe e a 
quantidade de homem horas total do projeto. Essa combinação 
reflete de forma indireta o tamanho ou complexidade dos projetos 

Y1 – Desempenhode prazo 
Índice calculado pelo quociente entre o prazo original planejado e o 
prazo realizado em semanas 

Y2 – Desempenho de custo 
Índice calculado pelo quociente entre o custo original planejado e o 
custo realizado em reais (R$) 

Figura 21. Variáveis e formas de medição 
Nota. Fonte: Elaborada pelo autor 

3.6 TÉCNICA DE ANÁLISE DOS DADOS 

Inicialmente este estudo faz uma análise estatística descritiva para organizar e descrever o 

conjunto de dados obtidos. Utilizou-se o teste não paramétrico qui-quadrado para validar as duas 

hipóteses iniciais desta pesquisa (H0-1a e H0-1b), essa escolha é fundamentada na caractarística 

da amostra, que não especifica condições sobre os parâmetros da população. Também foi 



utilizada regressão logística binári

relação entre o grau de virtualidade e os desempenhos operacionais dos projetos.

3.6.1 Análise estatística descritiva

Segundo Anderson et al.

sintetizada e de fácil compreensão. Artifício muito utilizado nas publicações de jornais e revistas 

para mostrar aos leitores de maneira amigável as informações estatísticas. Esses sumários de 

dados podem ser classificados em métodos tabulares, gráficos

quantitativas, Anderson et al. (2011) recomendam alguns métodos específicos para análise dos 

dados conforme detalhado abaixo e resumido na Figura 22.

Figura 22. Resumo dos métodos estatístic
Fonte: Adaptado de Anderson et al. (2011)

binária para verificar a influência da complexidade dos projetos

relação entre o grau de virtualidade e os desempenhos operacionais dos projetos.

Análise estatística descritiva 

ndo Anderson et al. (2011), a estatística descritiva apresenta os dados de for

sintetizada e de fácil compreensão. Artifício muito utilizado nas publicações de jornais e revistas 

para mostrar aos leitores de maneira amigável as informações estatísticas. Esses sumários de 

dados podem ser classificados em métodos tabulares, gráficos e numéricos. Para pesquisas 

quantitativas, Anderson et al. (2011) recomendam alguns métodos específicos para análise dos 

dados conforme detalhado abaixo e resumido na Figura 22. 

. Resumo dos métodos estatísticos descritivos para análise de dados quantitativos 
Fonte: Adaptado de Anderson et al. (2011) 
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para verificar a influência da complexidade dos projetos na 

relação entre o grau de virtualidade e os desempenhos operacionais dos projetos. 

(2011), a estatística descritiva apresenta os dados de forma 

sintetizada e de fácil compreensão. Artifício muito utilizado nas publicações de jornais e revistas 

para mostrar aos leitores de maneira amigável as informações estatísticas. Esses sumários de 

e numéricos. Para pesquisas 

quantitativas, Anderson et al. (2011) recomendam alguns métodos específicos para análise dos 
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3.6.2 Teste Qui-Quadrado 

Segundo Motta e Oliveira (2009), o teste qui-quadrado pode ser utilizado para verificar a 

independência entre duas variáveis, cujas hipóteses a serem testadas são assim formuladas: 

• H0: não há associação entre as variáveis; 

• H1: há associação entre as variáveis. 

A significância estatística do teste qui-quadrado é expressa pela seguinte equação: 

�� =  � ( ��	
�ê��� ���	����� − ��	
�ê��� 	��	����)�

��	
�ê��� 	��	����  

Assim o resultado do qui-quadrado será zero quando o valor da frequência observada for 

igual à frequência esperada. Caso exista uma relação de dependência ou associação, ocorrerá uma 

variação entre as frequências observada e esperada e o valor da estatística do qui-quadrado será 

significativo.  Dessa forma, o teste qui-quadrado mede o grau de discrepância entre frequências 

esperadas e frequências observadas segundo os termos de determinada hipótese (Motta & 

Oliveira, 2009). 

Motta e Oliveira (2009) destacam cinco diferentes testes de qui-quadrado: 

1. Qui-quadrado de Pearson - é recomendado quando a proporção de células com contagem 

menor do que 5 não ultrapassa 20% do total de células; 

2. Correlação de continuidade - é recomendado para tabelas 2 x 2 quando o valor n é menor 

do que 40; 

3. Razão de verossimilhança - é o teste qui-quadrado substituto do qui-quadrado de Pearson 

quando a proporção de frequência esperadas menores do que 5 é superior a 20%; 

4. Associação de tendência linear - uma medida de associação entre as variáveis das colunas 

e as variáveis das linhas, útil somente quando as variáveis estão ordenadas de forma 

crescente; 

5. Teste exato de Fisher - é recomendado em casos com frequência esperada menor do que 2 

ou quando mais de 20% das frequências esperadas forem menores do que 5. 
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3.6.3 Análise de regressão logística binária 

Segundo Hair et al. (1998), a regressão logística pretende entender uma possível relação 

entre duas variáveis, quando a variável dependente for categórica binária e não uma medida 

métrica. Dessa forma a regressão logística permite calcular ou prever a probabilidade de um 

particular evento a partir da variável independente. 

Segundo os autores a linha de tendência esperada é uma curva em forma de S inclinado, 

chamada de curva logística, que fica no domínio de 0 e 1 e pode ser representado pela seguinte 

equação: 

������������	 �� 	�	�� =  1
(1 + exp(−!)) 

Onde z é o coeficiente logístico original, expresso pela seguinte equação: 

! =  "�#��$  = ln ( ����'(')*+
(1 −  ����'(')*+) =  �, +  �-�- + ⋯ +  �)�) 

Esse coeficiente indica a direção da relação, em que um valor positivo aumenta à 

probabilidade, enquanto um negativo diminue a mesma. 

Para avaliar a magnitude da variação de maneira direta utilizam-se os coeficientes logísticos 

exponenciados, Exp(B). Esse coeficiente determina quanto da probabilidade varia quando ocorrer 

a variação de uma unidade na variável independente. Dessa forma seu impacto é multiplicativo 

para cada variação unitária na variável independente (Hair et al., 1998). 

A regressão logística é uma técnica estatística que não exige teste de normalidade, devido à 

natureza binária da variável dependente, 0 ou 1 (Hair et al., 1998). 

3.7 AMOSTRA DE ANÁLISE 

A amostragem se divide em probabilística e não-probabilística. O primeiro trata de um 

procedimento em que todos os elementos da população têm uma probabilidade conhecida e maior 

do que zero de compor a amostra. Enquanto que na amotragem não-probabilística o 
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procedimento de escolha dos elementos da amostra é subjetivo, pois depende das decisões 

pessoais do pesquisador ou do entrevistador de campo. Neste segundo não é possível determinar 

a probabilidade de que um elemento da população venha a compor a amostra (Mattar, 1997). 

Anderson et al. (2011) identificam quatro tipos de amostragem probabilísticas: 

• Amostragem aleatória simples é o processo de seleção de uma amostra de forma aleatória 

para população finita ou infinita. Se a população for finita cada amostra possível de um 

determinado tamanho tem a mesma probabilidade de ser selecionada. Para a população 

infinita a amostra é selecionada de tal forma que cada elemento vem da população e são 

selecionados independetemente. 

• Amostragem aleatória estratificada, primeiramente divide a população em estratos para 

depois se tomar uma amostra aleatória simples de cada estrato. 

• Amostragem por conglomerados, primeiramente divide a população em conglomerados 

para depois se tomar uma amostra aleatória simples de cada conglomerado. 

• Amostragem sistemática seleciona aleatoriamente um dos primeiros k elementos e depois 

seleciona cada k-ésimo elemento seguinte. 

Os autores dividem a amostragem não-probabilística em dois tipos: 

• Amostragem de conveniência seleciona os elementos mais disponíveis de uma população 

para a amostra, ou seja, utiliza como base da escolha a conveniência. 

• Amostragem de julgamento seleciona os elementos mais representativos de uma 

população para a amostra com base no julgamento da pessoa que realiza o estudo. 

Como o foco da pesquisa são organizações que trabalham com projetos de consultoria de 

segurança patrimonial que utilizam equipes virtuais, foi escolhida por conveniência uma 

organização multinacional de origem israelense que trabalha com as equipes de forma presencial 

e virtual. Além disso, esta escolha se justifica pelo fato de que, com este estudo,não está se 

buscando estimar, através da amostra, os parâmetros da população, e sim, identificar relações 

entre variáveis, em que a amostragem não-probabilística se mostra eficiente, uma vez que o 

problema a ser tratado é menos sensível à não-aleatoriedade da amostra. 
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Miles e Huberman (1994) destacam alguns critérios para escolha da amostra. Primeiro 

deve-se pensar nos casos que sejam típicos ou representativos do fenômeno, segundo deve-se 

considerar os casos que sejam negativos ao fenômeno e em terceiro os casos considerados 

excepcionais ou discrepantes. Utilizando esses critérios o pesquisador estabelece limites de sua 

amostra levando em relação às características do fenômeno de estudo. Outros pontos relevantes 

apontados pelos autores são: a relevância da amostra perante a questão de pesquisa; a 

identificação do fenômeno de estudo na amostra; se os dados são acessíveis e se; a pesquisa é 

viável em relação ao custo e tempo. 

Nos últimos anos as estruturas organizacionais estão passando por profundas mudanças em 

relação a sua anatomia, que são impulsionadas pelo crescente desenvolvimento das tecnologias 

de informação, aceleração dos processos e novas disposições do mercado. Com isso, todas as 

atividades que não têm caráter permanente estão sendo excluídas das organizações. Dessa 

maneira os custos fixos estão sendo incorporados somente para atividade contínua e para 

atividade ocasional contrata-se quando necessário (Concistré, 2012). 

No Brasil o mercado de consultoria vem crescendo para atender essa estrutura 

organizacional enxuta, que necessita de alguns conhecimentos especializados para atacar 

questões pontuais com uma visão externa, longe do dia a dia das organizações. Essa busca por 

uma oxigenação do pensamento não é um luxo, mas uma necessidade estratégica (Concistré, 

2012). 

Segundo o Instituto Brasileiro dos Consultores de Organizações (IBCO, 2013) o Brasil 

responde por cerca de 0,4% do mercado mundial de consultoria, isso representa pouco para um 

mercado em constante desenvolvimento. Entretanto, esse número também mostra o enorme 

potencial de crescimento do setor de consultoria brasileiro. 

Para essa pesquisa escolheu-se como objeto de estudo, uma empresa internacional de 

consultoria e serviços em gestão de riscos de negócios, que pratica gerenciamento de projetos 

utilizando equipes virtuais. Como afirmado anteriormente, essa empresa tem origem em Israel e 

encontra-se estabelecida no Brasil desde 1995, com atuação nas Américas, Europa, Ásia e África. 

Atualmente a unidade brasileira conta com mais de 185 colaborados e possui sete unidades de 
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negócio: gestão de risco de negócios; ética empresarial; inteligência empresarial; proteção de 

informações sensíveis; auditoria interna, proteção executiva e serviços de canal de denúncia. 

A partir de junho de 2012 a organização estudada passou a incentivar a modalidade de 

“home office”, sempre que possível, para reduzir alguns custos, fato que exigiu uma maior 

atenção no gerenciamento dos projetos, principalmente para obter eficiência e controle das 

equipes e consequentemente garantir que os produtos fossem entregues aos clientes dentro do 

prazo e com a qualidade desejada. 

Por se tratar de um caso típico ou representativo para responder a questão principal de 

pesquisa escolheu-se essa empresa como objeto de estudo. O objeto de estudo passa ser 

incorporado, pois as subunidades de análise serão os projetos da unidade de negócio de segurança 

patrimonial, que está dividida em dois segmentos de projetos de consultoria: 

• Projetos de pessoas físicas e gestão da segurança familiar, que engloba o 

desenvolvimento, implantação e gestão da proteção de famílias no ambiente residencial, 

dando suporte de forma completa até mesmo no processo de recrutamento das pessoas da 

equipe de segurança, treinamentos de motoristas e empregados da residência; 

• Projetos de pessoas jurídicas, que desenvolve projetos com a solução de proteção 

patrimonial para propriedades comerciais de acordo com a exposição ao risco e 

complexidade operacional, além de auxiliar na gestão da implantação de toda a solução. 

Os projetos de pessoas jurídicas normalmente apresentam um escopo bem definido e têm 

duração mínima de uma semana e máxima de 16 semanas. Este estudo limita-se a análise dos 

projetos de pessoas jurídicas, pois os projetos de pessoas físicas possuem prazos muito extensos, 

que variam de 2 a 4 anos e após sua conclusão alguns projetos passam a ter operações 

recorrentes, fato que confunde seu marco de finalização. 

O dimensionamento da amostra foi feito de acordo com o proposto por Hair et al. (1998), 

segundo o qual são necessários 20 elementos para cada variável, quando trata-se de uma relação 

de dependência ou interdependência entre variáveis. Como, para este estudo, foram propostas 4 

variáveis, foi necessária a coleta de pelo menos 80 projetos para compor a amostra. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os dados coletados dos projetos por meio de uma análise 

estatística descritiva e os resultados da pesquisa são analisados e comentados. 

4.1 DADOS OBTIDOS 

Os dados obtidos referem-se à população dos projetos corporativos de uma empresa de 

consultoria de segurança patrimonial conduzidos no período de dezembro de 2008 a setembro de 

2013 e que totalizaram 98 projetos. Entretanto, 13 destes projetos possuíam informações 

incompletas, como falta do orçamento e cronograma dos projetos. Estes projetos foram 

desconsiderados neste estudo e assim a amostra da pesquisa passou a ser composta por 85 

projetos. 

O instrumento de coleta de dados, apresentado no apêndice A, orientou de forma 

sistemática a coleta das informações necessárias para a pesquisa. As informações essenciais dos 

projetos para a realização deste estudo foram: 

• ID: nome ou código do projeto utilizado pela empresa em seus documentos 

internos. Por motivos de confidencialidade os nomes e códigos originais foram 

substituídos por números sequenciais; 

• Setor de atuação do cliente: setor do mercado em que o cliente que contrata o 

projeto está inserido. Para classificar as empresas por setor utilizou-se os critérios 

de Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE (RFB, 2014); 

• Ano: momento que foi iniciado o projeto, expresso pelo seu ano; 

• Valor: valor financeiro que o projeto foi vendido em reais; 

• Equipe: quantidade de pessoas que forma a equipe do projeto, formado por todos 

os participantes envolvidos na execução do projeto, inclusive o gerente; 

• Homem horas realizada: soma das horas utilizadas pelos menbros da equipe na 

execução do projeto; 

• Homem horas de forma virtual: são as horas de trabalho dos membros da equipe do 

projeto realizadas fora do escritório da empresa, normalmente essa dedicação às 
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atividades do projeto fora da empresa são realizadas em casa, na modalidade de 

home office; 

• Grau de virtualidade: expressa o quanto a equipe do projeto realizou suas 

atividades de forma virtual. Quociente entre a quantidade de homem horas de 

forma virtual pela quantidade de homem horas total realizada. Seu valor varia entre 

0 e 100%, sendo que o valor 0 representa que a equipe do projeto trabalhou de 

forma totalmente presencial, enquanto que o valor 100% representa o trabalho de 

forma totalmente virtual; 

• Prazo planejado: é a quantidade total de semanas estimada para realização do 

projeto, que pode ser compreendido como o cronograma planejado do projeto em 

semanas. Esse planejamento também ocorre antes do início da execução do projeto; 

• Custo planejado: é o valor em reais dos custos estimado para realização do projeto 

como um todo. Esse planejamento ocorre antes do início da execução do projeto. 

Esse também é expresso pelo valor financeiro que o projeto foi vendido; 

• Prazo realizado: é a quantidade total de semanas utilizada para realização do 

projeto ou cronograma realizado do projeto em semanas. 

• Custo realizado: é o valor em reais dos custos do projeto após seu encerramento; 

• Desempenho de prazo: é o quociente entre o prazo planejado e o prazo realizado; 

• Desempenho de custo: é o quociente entre o custo planejado e o custo realizado. 

A tabela completa de dados pode ser observada no final deste trabalho, no apêndice B. 

4.1.1 Análise estatística descritiva geral 

Este estudo investiga os projetos de uma empresa com atuação no ramo de prestação de 

serviço de consultoria, que vende projetos para empresas de diversos setores de atuação. Esses 

setores de atuação dos clientes foram classificados inicialmente em 11, baseados nos critérios 

CNAE, conforme mostra a Figura 23 (RFB, 2014). 



Figura 23. Setor de atuação dos clientes em valores absolutos
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os setores de atuação com frequência menor que cinco foram agrupados em “outros” 

setores de atuação, isso fez com que a quantidade de setores 

do que a metade, como ilustra a Figura 24.

Figura 24. Agrupamento dos setores de atuação dos clientes em valores absolutos
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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. Setor de atuação dos clientes em valores absolutos 

Os setores de atuação com frequência menor que cinco foram agrupados em “outros” 

setores de atuação, isso fez com que a quantidade de setores de atuação fosse reduzida para mais 

do que a metade, como ilustra a Figura 24. 
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Os setores de atuação com frequência menor que cinco foram agrupados em “outros” 

de atuação fosse reduzida para mais 

 

1 2

Outros

9



Mais da metade dos projetos, ou 65%, fora

comércio varejista, conforme mostra a Figura 25

percentual. 

Figura 25. Distribuição em porcentagem do setor de atuação dos clientes
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os projetos também podem ser caracterizados em relação ao ano de sua execução, que 

estão entre os anos de 2008 e 2013. Alguns projetos iniciaram em um determinado ano e foram 

finalizados no ano subsequente. Para esses casos foi utilizado 
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Figura 26. Ano de execução dos projetos em valores absolutos
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 27. Distribuição em porcentagem do ano de execução dos 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A maioria dos projetos, ou 52%

Figuras 28 e 29. Isso ocorre pois os projetos de baixa complexidade, normalmente utilizam duas 

pessoas para otimizar custos. 

Figura 28. Tamanho das equipes dos projetos em valores absolutos
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 29. Distribuição em porcentagem do tamanho das equipes dos projetos
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.1.2 Análise descritiva univariada 

Nessa seção serão analisadas individualmente as variáveis moderadora (M1), independente 

(X1) e dependentes (Y1 e Y2) por meio de tabelas, gráficos e/ ou medidas que resumam cada 

uma delas. 

4.1.2.1 Análise descritiva univariada da variável moderadora 

A variável moderadora M1 (tamanho ou complexidade do projeto) está classificada em 

duas categorias (baixa e alta), cujo resultado foi calculado pela combinação do valor do projeto, 

tamanho da equipe e quantidade de homem horas total do projeto. 

Adotaram-se os seguintes critérios para classificar a variável moderadora M1: 

Complexidade em relação ao valor do projeto (VP): 

• Se VP <= R$ 10 mil, então complexidade do VP = 0; 

• Se VP > R$ 10 mil, então complexidade do VP = 1. 

Complexidade em relação à equipe (EQ): 

• Se EQ <= 2 pessoas, então complexidade da EQ = 0; 

• Se EQ > 2 pessoas, então complexidade da EQ = 1. 

Complexidade em relação à quantidade de homem horas (HH): 

• Se HH <= 40 horas, então complexidade de HH = 0; 

• Se HH > 40 horas, então complexidade de HH = 1. 

A Tabela 1 mostra o detalhamento do cálculo para classificar a variável moderadora M1, 

onde o projeto será classificado como alta complexidade apenas se os três critérios acima forem 

classificados como 1. 
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Complexidade Valor da 
complexidade 

Complexidade 
VP EQ HH 
0 0 0 0 Baixa 
0 0 1 0 Baixa 
0 1 0 0 Baixa 
0 1 1 0 Baixa 
1 0 0 0 Baixa 
1 0 1 0 Baixa 
1 1 0 0 Baixa 
1 1 1 1 Alta 

VP = Valor do projeto 
EQ = Equipe 
HH = Homem horas 
Tabela 1. Detalhamento do cálculo da variável moderadora M1 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Tabela 2 mostra a distribuição da variável moderadora M1. Observa-se que a amostra 

possui mais projetos de baixa complexidade com 56,5% contra 43,5% de projetos de alta 

complexidade. 

Complexidade Frequência % 
Baixa 48 56,5 
Alta 37 43,5 
Total 85 100,0 

Tabela 2. Distribuição da frequência da variável moderadora M1 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

4.1.2.2 Análise descritiva univariada da variável independente 

A variável independente X1 (grau de virtualidade das equipes de projeto) varia de 0 a 

100%, em que o valor 0 significa que as equipes de projeto trabalham da forma tradicional ou 

totalmente presencial no escritório da empresa, enquanto que o valor 100% significa que as 

equipes trabalham totalmente de forma virtual, sem nenhuma interação presencial. A mesma foi 

dividida em quatro intervalos: baixo, médio-baixo, médio-alto e alto, como mostra a Tabela 3. 

Nota-se uma distribuição quase uniforme da variável independente X1, que tem uma 

frequência percentual um pouco maior na categoria “alto”, 32,9%, e um pouco menor na 

categoria “baixo”, 16,5%. 
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Grau de virtualidade Intervalo Frequência % 
Baixo até 25% 14 16,5 

Médio- Baixo 25% - 50% 21 24,7 
Médio-Alto 50% - 75% 22 25,9 

Alto acima de 75% 28 32,9 
Total   85 100,0 

Tabela 3. Distribuição da frequência da variável independente X1 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Assim a amostra deste estudo possui mais projetos com equipes virtuais, do que presenciais 

ou tradicionais. E isso fica mais nítido quando se analisa as medidas de tendência central que 

possuem os valores acima de 50%. A variável grau de virtualidade tem média de 56,9%, mediana 

de 58,4% e moda de 100%, conforme Tabela 4. 

Estatísticas Grau de virtualidade 
Média 56.9% 

Mediana 58.4% 
Moda 100.0% 

Desvio-Padrão 28.1% 
Coeficiente de variação 49.5% 

Tabela 4. Medidas de tendência central e dispersão da variável independente X1 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quanto às medidas de dispersão, o grau de virtualidade das equipes de projetos tem desvio-

padrão de 28,1% e coeficiente de variação de 49,5%, isso significa que os valores dessa variável 

tem uma grande variação dentro do intervalo de 0 – 100%. 

4.1.2.3 Análise descritiva univariada das variáveis dependentes 

Em relação à variável dependente Y1 (desempenho de prazo), esta possui distribuição de 

frequência como ilustra a Figura 30. Também foi realizado o teste para normalidade (Doornik-

Hansen) desta variável e obteve-se p = 0,0438, resultado que rejeita a hipótese de uma 

distribuição normal para uma significância de 5%. 
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Figura 30. Distribuição da frequência e teste para normalidade da variável dependente Y1 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A maioria dos projetos não tem êxito em relação ao desempenho de prazo, 62,4% deles 

terminam com atrasos, 32,9% terminam de acordo com o prazo planejado e somente 4,7% 

finalizam os projetos adiantados, conforme Tabela 5. 

Desempenho de Prazo Frequência % 

negativo (< 1) 53 62,4 
zero (=1) 28 32,9 

positivo (> 1) 4 4,7 

Total 85 100,0 
Tabela 5. Distribuição da frequência da variável dependente Y1 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

As medidas de tendência central reforçam os resultados negativos dos projetos em relação 

ao prazo, em que a média de 0,71 e a mediana de 0,67 possuem valores menores do que 1,00, 

conforme Tabela 6. 
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Estatísticas Desempenho de Prazo 
Média 0,71 

Mediana 0,67 

Moda 1,00 

Mínimo 0,10 

Máximo 2,00 

Desvio-Padrão 0,33 

Coeficiente de variação 46,5% 
Tabela 6. Medidas de tendência central e dispersão da variável dependente Y1 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A variável dependente Y2 (desempenho de custo) também não apresenta uma distribuição 

normal, pois se obteve p = 0,000 como resultado para o teste de normalidade (Doornik-Hansen). 

A Figura 31 mostra a distribuição da frequência e o teste para normalidade dessa variável 

dependente. 

 
Figura 31. Distribuição da frequência e teste para normalidade da variável dependente Y2 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A maioria dos projetos apresenta resultado positivo em relação ao custo, 56,5%, contra 

43,5% dos desempenhos negativos, conforme a Tabela 7, não tendo nenhum projeto com 
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resultado zero, ou seja, nenhum projeto alcançou desempenho de custo exatamente como o 

planejado. 

Desempenho de Custo Frequência % 

negativo (< 1) 37 43.5% 
zero (=1) 0 0.0% 
positivo (> 1) 48 56.5% 

Total 85 100.0% 
Tabela 7. Distribuição da frequência da variável dependente Y2 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

As medidas de tendência central também mostram a leve superioridade dos desempenhos 

de custo positivos, pois tanto a média de 1,35, quanto a mediana de 1,17 possuem valores 

maioresdo que 1, como mostra a Tabela 8. 

Estatística Desempenho de Custo 
Média 1,35 

Mediana 1,17 

Moda 1,58 

Mínimo 0,18 

Máximo 4,53 

Desvio-Padrão 0,79 

Coeficiente de variação 58,8% 
Tabela 8. Medidas de tendência central e dispersão da variável dependente Y2 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.1.3 Análise descritiva bivariada 

Nessa seção analisou-se as relações entre as variáveis dependentes e independente, por 

meio de gráficos de dispersão e matriz de correlação. 

O gráfico de dispersão entre a variável independente X1 (grau de virtualidade) e a variável 

dependente Y1 (desempenho de prazo) é ilustrado pela Figura 32. Nota-se uma fraca relação 

linear crescente entre as variáveis. 
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Figura 32. Gráfico de dispersão entre a variável independente X1 e variável dependente Y1 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Figura 33 mostra o gráfico de dispersão entre a variável independente X1 (grau de 

virtualidade) e a variável dependente Y2 (desempenho de custo). Também para essa  há uma 

fraca relação linear crescente. 

 
Figura 33. Gráfico de dispersão entre a variável independente X1 e variável dependente Y2 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para efeito de comparação plotou-se os gráficos de dispersão das Figuras 32 e 33 em um 

mesmo gráfico consolidado, conforme apresenta a Figura 34. Apesar da fraca relação linear da 

variável independente X1 com ambas as variáveis dependentes Y1 e Y2, pode-se observar que a 

variável dependente Y2 tem uma maior inclinação linear positiva. 

 

Figura 34. Gráfico de dispersão entre a variável independente X1 e as variáveis dependentes Y1 e Y2 
Fonte: Elaborado pelo autor 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Como apresentado no início deste trabalho na seção 1.3, o principal objetivo desta 

dissertação é medir quantitativamente a influência do grau de virtualidade das equipes no 

desempenho operacional dos projetos de consultoria de segurança patrimonial. Um outro 

objetivo, não menos importante, é analisar a relação do tamanho ou complexidade do projeto na 

influência entre o grau de virtualidade e o desempenho do mesmo. 

Assim, para responder esses objetivos foram formuladas algumas hipóteses. Segundo 

Martins e Teóphilo (2009, p. 125), “designa-se por H0, chamada hipótese nula, a hipótese 

estatística a ser testada, e por H1 a hipótese alternativa. A hipótese nula expressa uma igualdade, 

enquanto que a hipótese alternativa é dada por uma desigualdade”. Como visto anteriormente, 

para este trabalho, foram propostas as seguintes hipóteses: 
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• H0-1: O grau de virtualidade das equipes de projetos não influencia nos 

desempenhos operacionaisdos projetos. 

o H0-1a: O grau de virtualidade das equipes de projetos não influencia no 

desempenho de prazo dos projetos 

o H0-1b: O grau de virtualidade das equipes de projetos não influencia no 

desempenho de custo dos projetos 

• H0-2: A complexidade do projeto não influencia na relação entre o grau de 

virtualidade e os desempenhos operacionais dos projetos. 

o H0-2a: A complexidade do projeto não influencia na relação entre o grau de 

virtualidade e o desempenho de prazo dos projetos. 

o H0-2a: A complexidade do projeto não influencia na relação entre o grau de 

virtualidade e o desempenho de custo dos projetos. 

Para validar as hipóteses H0-1a e H0-1b deste trabalho escolheu-se o teste não paramétrico 

qui-quadrado, pois as variáveis dependentes Y1 (desempenho de prazo) e Y2 (desempenho de 

custo) não possuem distribuição normal. 

A escolha do teste qui-quadrado se justifica principalmente por avaliar a associação 

existente entre as variáveis sem depender dos parâmetros populacionais, teste não paramétrico. 

Para verificação das hipóteses H0-2a e H0-2b utilizou-se a regressão logística binária, que 

também dispensa a suposição de que os dados sejam um modelo normal. 

Utilizou-se o software estatístico SPSS para realizar todas as inferências estatísticas desta 

pesquisa. 
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4.2.1 Teste Qui-Quadrado 

Para análise de qui-quadrado e posteriormente a regressão logística binária, foi necessário 

transformar as variáveis dependentes da seguinte forma: 

o O projeto é considerado sucesso em relação ao prazo se, a variável dependente Y1, 

desempenho do prazo, for igual ou maior do que 1; isto significa que o prazo planejado 

foi cumprido ou adiantado. 

o O projeto é considerado fracasso em relação ao prazo se, a variável dependente Y1, 

desempenho do prazo, for menor do que 1; ou seja, o projeto foi finalizado com atraso. 

o O projeto é considerado sucesso em relação ao custo se, a variável dependente Y2, 

desempenho do custo, for igual ou maior do que 1; ou seja, o projeto cumpriu ou 

economizou em relação ao custo planejado. 

o O projeto é considerado fracasso em relação ao custo se, a variável dependente Y2, 

desempenho do custo, for menor do que 1; ou seja, o projeto gastou mais do que o custo 

planejado. 

De acordo com essa transformação, as novas variáveis dependentes são: 

• W1 – Resultado do prazo; 

• W2 – Resultado do custo. 

E as mesmas poderão assumir duas categorias: 

• 1 = Sucesso; 

• 0 = Fracasso. 

4.2.1.1 Teste qui-quadrado - resultado operacional do prazo 

Para o total da amostra, 85 projetos, 100% das células têm frequência esperada menor do 

que 5. Essa informação mostra que nenhum valor do grau de virtualidade se repete ou tem 

frequência maior ou igual a 5. Assim, segundo Motta e Oliveira (2009) o teste qui-quadrado 

recomendado é a razão de verossimilhança. 
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Como mostra a Tabela 9, para um nível de significância de 5% (valor-p < 0,05), a razão de 

verossimilhançaé estatisticamente significativa (valor-p = 0,001). Pode-se dizer que há uma 

dependência da variável X1 em relação a W1. E como a tendência linear tem valor-p = 0,000, há 

uma tendência significativa para sucesso do resultado do prazo com o aumento do grau de 

virtualidade. 

X1vs W1 Valor df Valor-p 

Qui-quadrado de Pearson 71,155 54 0,059 

Razão de verossimilhança 93,864 54 0,001 

Tendência linear 43,684 1 0,000 

Nº de casos válidos 85   

100% das células têm frequência espereda menor do que 5. 
Tabela 9. Teste qui-quadrado – virtualidade vs resultado do prazo 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

4.2.1.2 Teste qui-quadrado - resultado operacional do custo 

Considerendo o total da amostra, o mesmo ocorre em relação à frequência esperada, ou 

seja, 100% das células têm frequência esperada menor do que 5, que recomenda teste qui-

quadrado razão de verossimilhança. 

A razão de verossimilhança é significativa (valor-p = 0,000) para um nível de significância 

de 5%, conforme mostra a Tabela 10. Há evidências estatísticas que ocorre uma dependência ou 

associação entre a variável X1 e W2. Com o aumento do grau de virtualidade há uma tendência 

significativa para o sucesso do resultado do custo, pois a tendência linear possui valor-p = 0,000. 

X1vs W2 Valor df Valor-p 

Qui-quadrado de Pearson 79,237 54 0,014 

Razão de verossimilhança 108,090 54 0,000 

Tendência linear 36,479 1 0,000 

Nº de casos válidos 85   

100% das células têm frequência espereda menor do que 5. 
Tabela 10. Teste qui-quadrado – virtualidade vs resultado do custo 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2.2 Análise de regressão logística binária 

As variáveis independente, moderadora e dependente utilizadas na análise de regressão 

logística binária são: 

• X1 – Graude virtualidade das equipes de projeto (independente); 

• M1 –Tamanho ou complexidade dos projetos (moderadora); 

• W1 – Resultado do prazo (dependente); 

• W2 – Resultado do custo (dependente). 

Antes de calcular os modelos de regressão logística binária, realizou-se uma análise 

descritiva dos dados da amostra, considerando as novas variáveis dependentes: resultados do 

prazo e custo. 

A Tabela 11 mostra a distribuiçãodo resultado operacional do prazo e complexidade dos 

projetos. Para o resultado operacional do prazo, observa-se que os projetos de baixa 

complexidade têm mais sucesso (56,3%) do que os projetos de alta complexidade (13,5%). 

 

Resultado do 
prazo 

Baixa 
Complexidade 

Alta 
Complexidade 

Total 

Fracasso 21 32 53 

% 43,8% 86,5% 62.4% 

Sucesso 27 5 32 

% 56,3% 13,5% 37.6% 

Total 48 37 85 

% 100.0% 100.0% 100.0% 
Tabela 11. Distribuição do resultado operacional da variável dependente W1 e complexidade dos projetos 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Tabela 12 mostra a distribuição do resultado operacional do custo e complexidade dos 

projetos. Os projetos de baixa complexida também têm mais sucesso (68,8%) do que os projetos 

de alta complexidade (40,5%), quando se observa o resultado operacional do custo. 
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Resultado do 
custo 

Baixa 
Complexidade 

Alta 
Complexidade 

Total 

Fracasso 15 22 37 

% 31,3% 59,5% 43.5% 

Sucesso 33 15 48 

% 68,8% 40,5% 56.5% 

Total 48 37 85 

% 100.0% 100.0% 100.0% 
Tabela 12. Distribuição do resultado operacional da variável dependente W2 e complexidade dos projetos 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A análise descritiva mostra como os dados amostrais estão distribuídos, entretanto para 

chegar a alguma conclusão é necessário fazer inferências estatísticas. Nas próximas duas seções 

essas inferências serão realizadas utilizando-se a regressão logística binária. 

4.2.2.1 Regressão logística binária - resultado operacional do prazo 

Para o total da amostra, 85 projetos, encontrou-se a equação de probabilidade de sucesso do 

resultado operacional do prazo, considerando a variável moderadora M1, tamanho ou 

complexidade do projeto. 

Foram obtidos os resultados para o modelo conforme a Tabela 13, que apresenta os valores 

estimados dos coeficientes B, os desvios padrões dos coeficientes, os valores da estatística Wald, 

nível de significância Valor-p e as odds ratio Exp(B). 

Variável independente B Erro padrão Wald Valor-p Exp(B) 

Constante -7,210 1,889 14,576 0,000 - 

X1 (Grau de virtualidade) 0,106 0,025 17,725 0,000 1,112 

M1 (Tamanho ou complexidade, se 
categoria de baixa complexidade) 

-0,323 0,791 0,167 0,683 0,724 

Tabela 13. Regressão logistica binária – variáveis do modelo: resultado operacional do prazo 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Analisando os dados da Tabela 13, pode-se afirmar que, ao nível de significância de 5%, há 

evidências de que a variável moderadora M1 não é significativa para o modelo (Valor-p = 0,683), 

ou seja, o projeto sendo menos ou mais complexo não influi significativamente a probabilidade 
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do resultado operacional do prazo. Entretanto, a variável independente X1 influencia de forma 

positiva a probabilidade de sucesso do resultado operacional do prazo do projeto. Onde, a cada 

aumento de 1% do grau de virtualidade, as chances de sucesso do resultado operacional do prazo 

aumentam em 1,112 vezes (Exp(B) = 1,112). 

A equação do modelo pode ser expressa da seguinte forma: 

Probabilidade (sucesso do resultado do prazo)  =  1
(1 + exp (7,210 − 0,106 �1) 

Em que: 

X1 = Grau de virtualidade. 

A Tabela 14 avalia a eficácia do modelo para o resultado operacional do prazo. O 

percentual de casos corretamente previstos pelo modelo é de 87,1%, sendo que para o sucesso o 

percentual de previsão correta é de 78,1% e para prever o fracasso o percentual é de 92,5%. 

 

  
Resultado Previsto % Correto 

  
Fracasso Sucesso  

Resultado Efetivo 
Fracasso 49 4 92,5 

Sucesso 7 25 78,1 

% Correto 
 

  87,1 
Tabela 14. Avaliação da eficácia do modelo para o resultado operacional do prazo 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

4.2.2.2 Regressão logística binária - resultado operacional do custo 

A Tabela 15 apresenta os valores estimados do modelo para o resultado operacional do 

custo. Considerando o nível de significância de 5%, pode-se afirmar que todas as variáveis 

tendem a influenciar o resultado operacional do custo, pois todos os coeficientes de significância 

possuem Valor-p < 0,05. Assim todas as variáveis podem fazer parte do modelo. 
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Variável independente B Erro padrão Wald Valor-p Exp(B) 

Constante -5,717 1,363 17,587 0,000 - 

X1 (Grau de virtualidade) 0,093 0,019 23,867 0,000 1,098 

M1 (Tamanho ou complexidade, se 
categoria de baixa complexidade) 

1,680 0,774 4,717 0,030 5,366 

Tabela 15. Regressão logística binária – variáveis do modelo: resultado operacional do custo 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Observa-se que as variáveis X1 e M1 influenciam positivamente a probabilidade de sucesso 

do resultado operacional do custo do projeto. Isso significa que quanto maior for o grau de 

virtualidade (X1) e/ ou se o projeto for de baixa complexidade, maior será a chance de sucesso do 

resultado operacional do custo do projeto. 

Quando o projeto é menos complexo (categoria de baixa complexidade), as chances de 

sucesso operacional do custo do projeto aumentam 5,366 vezes (Exp(B) = 5,366), isso mostra a 

relevância dessa variável. Para o grau de virtualidade, a cada aumento de 1%, as chances de ter 

sucesso operacional do custo aumentam 1,098 vezes (Exp(B) = 1,098). 

Aseguinte equação representa o resultado da análise de regressão logística binária para o 

resultado operacional do custo: 

Probabilidade (sucesso do resultado do custo)   =  1
(1 + exp (5,717 − 0,093 �1 − 1,680 D1) 

Em que: 

X1 = Grau de virtualidade; 

M1 = Complexidade do projeto = 1, se o projeto for menos complexo (complexidade 

baixa) e 0, se o projeto for mais complexo (complexidades média e alta). 

O percentual de acertos desse modelo é de 87,1%, em que 93,8% é o percentual de 

estimativa correta para o sucesso e para prever o fracasso o percentual é de 78,4%, como 

apresentado pela Tabela 16. 
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Resultado Previsto % Correto 

  
Fracasso Sucesso  

Resultado Efetivo 
Fracasso 29 8 78,4 

Sucesso 3 45 93,8 

% Correto 
 

  87,1 
Tabela 16. Avaliação da eficácia do modelo para toda a amostra entre as variáveis X1 e W2 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

4.3 VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES DE PESQUISA 

A Tabela 17 mostra um resumo dos resultados obtidos na seção 4.2 para apoiar a 

verificação das hipóteses de pesquisa. 

TESTE QUI-QUADRADO 
Razão de verossimilhança 

Variável 
Independente 

Variável 
Dependente 

Valor-p Coeficiente 
Nível de 

significância 
 

X1 Y1 0,001 93,864 5%  
X1 Y2  0,000 108,090 5%  

REGRESSÃO LOGÍSTICA BINÁRIA 
 

X1 W1 0,000 0,106 5%  
M1 W1 0,683 -0,323 N/S  
X1 W2 0,000 0,093 5%  
M1 W2 0,030 1,680 5%  

LEGENDA 
X1 – Grau de virtualidade 
M1 – Tamanho ou complexidade do projeto, se categoria = baixa complexidade 
Y1 – Desempenho de prazo 
Y2 – Desempenho de custo 
W1 – Resultado do prazo 
W2 – Resultado do custo 
N/S – Não significativo estatisticamente 

Tabela 17. Resumo dos resultados obtidos 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

De acordo com a Tabela 17 é possível analisar as hipóteses propostas neste estudo. 
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• H0-1a: O grau de virtualidade das equipes de projetos não influencia no 

desempenho de prazo dos projetos; 

o Rejeitar H0-1a para nível de significância igual a 5%. O grau de 

virtualidade das equipes de projetos tem impacto estatisticamente positivo 

no desempenho de prazo dos projetos. 

• H0-1b: O grau de virtualidade das equipes de projetos não influencia no 

desempenho de custo dos projetos; 

o Rejeitar H0-1b para nível de significância igual a 5%. O grau de 

virtualidade das equipes de projetos tem impacto estatisticamente positivo 

no desempenho de custo dos projetos. 

• H0-2a: A complexidade do projeto não influencia na relação entre o grau de 

virtualidade e o desempenho de prazo dos projetos; 

o Aceitar H0-2a para nível de significância igual a 5%. A complexidade do 

projeto não tem significância estatística na relação entre o grau de 

virtualidade e o desempenho de prazo dos projetos. 

• H0-2b: A complexidade do projeto não influencia na relação entre o grau de 

virtualidade e o desempenho de custo dos projetos; 

o Rejeitar H0-2b para nível de significância igual a 5%. A complexidade do 

projeto tem impacto estatisticamente positivo na relação entre o grau de 

virtualidade e o desempenho de custo dos projetos. 

Nota-se que por convenção estatística, as hipóteses nulas (H0) devem ser formuladas de tal 

maneira que a rejeição de H0 corrobore a conclusão da pesquisa (Anderson et al., 2011). A 

Tabela 18 mostra, de forma resumida, as hipóteses e seus respectivos resultados. Observa-se que 

das quatro hipóteses propostas somente H0-2a não teve o resultado obtido conforme o resultado 

esperado. As outras três hipóteses H0-1a, H0-1b e H0-2b foram rejeitadas, confirmando a 

influência positiva dos critérios propostos nos desempenhos operacionais dos projetos. 
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Hipótese Resultado Esperado Resultado Obtido 

H0-1a Influência positiva Influência positiva 

H0-1b Influência positiva Influência positiva 

H0-2a Influência positiva Não há significância 

H0-2b Influência positiva Influência positiva 

Tabela 18. Resumo das hipóteses da pesquisa com os resultados 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Nesse último capítulo desta dissertação são apresentadas as conclusões e recomendações,as 

contribuições para a teoria e para a prática, além das limitações da pesquisa e sugestões para 

futuros estudos. 

O estudo sobre a avaliação da relação entre a virtualidade de equipes e o desempenho 

operacional de projetos teve como eixos teóricos o gerenciamento de projetos, indicadores de 

projeto e equipes virtuais. Cada pólo teórico contribui para sustentação e fundamentação dos 

objetivos deste trabalho.Entende-se que ao concluir esta pesquisa os objetivos do trabalho foram 

atingidos. 

As conclusões foram construídas a partir dos comentários discutidos ao longo da análise 

dos resultados, tendo sempre em vista responderem à questão principal de pesquisa: A influência 

do grau de virtualidade das equipes impacta no desempenho operacional de projetos de 

consultoria de segurança patrimonial? 

5.1 CONCLUSÕES 

O principal objetivo deste estudo foimedir quantitativamente a influência do grau de 

virtualidade das equipes no desempenho operacional de projetos de consultoria de segurança 

patrimonial, que foi alcançado com o uso da técnica de análise estatística qui-quadrado ao rejeitar 

as hipóteses H0-1a e H0-1b, demonstrando que o grau de virtualidade das equipes tem impacto 

estatisticamente positivo no desempenho de prazo e custo dos projetos. 

A fim de verificar as diferenças dessas relações para os projetos menos e mais complexos, 

esses dois grupos de projetos foram analisados, num primeiro momento, de forma separada por 

meio de regresssão linear simples, iniciando assim a investigação de outro objetivo desta 

dissertação. Esse objetivo consistia em analisar a relação da complexidade ou tamanho do projeto 

na influência entre o grau de virtualidade e o desempenho operacional, que foi parcialmente 

alcançado ao se aceitar a hipótese H0-2a e rejeitar a hipótese H0-2b utilizando a técnica de 

regressão logística binária. Assim, não foi possivel comprovar estatisticamente que a 

complexidade dos projetos impacta na relação entre a virtualidade das equipes e o desempenho 
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de prazo, entretanto as análises estatísticas confirmam a influência da complexidade dos projetos 

na relação entre a virtualidade das equipes e o desempenho de custo. 

O último objetivo proposto para esta dissertação refere-se à identificação dos principais 

indicadores de projeto de projetos. Na seção 2.2.5, a Figura 8 relaciona os indicadores de projeto 

relevantes para este estudo, que foram classificados em estratégicos, operacionais e atitudinais. 

Essa lista de indicadores não tem a pretensão de apresentar todos os indicadores disponíveis para 

projetos, tão pouco fazer um estudo bibliométrico sobre esse assunto. O objetivo é construir uma 

relação de indicadores que possa auxiliar este trabalho, além de outras pesquisas sobre o tema. 

A análise de regressão logística binária permitiu verificar que a cada 1% de aumento no 

grau de virtualização, a probabilidade de sucesso do resultado do prazo aumenta 1,112 vezes 

(Exp(B) = 1,112), enquanto que a probabilidade de sucesso do resultado do custo aumenta 1,098 

vezes (Exp(B) = 1,098). Assim é possivel afirmar que o aumento do grau de virtualidade tem 

praticamente o mesmo impacto no aumento de chances de sucesso do resultado do prazo e do 

custo. Outro resultado relevante que a técnica de regressão logística binária proporcionou foi a 

verificação que a probabilidade de sucesso do resultado do custoaumento 5,366 vezes (Exp(B) = 

5,366), quando o projeto é menos complexo. 

5.2 CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA 

Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, a cidade de São Paulo teve perdas de R$ 40 

bilhões em 2012 provocadas pelos congestionamentos, isso equivale um prejuizo de 1% de todo o 

Produto Interno Bruto do Brasil. O cálculo desse custo leva em consideração: gastos com 

combustíveis dos veículos parados; estimativas sobre danos a saúde causados pela poluição; e as 

horas de trabalho desperdiçadas no trânsito (Cintra, 2013). Diante desse problema algumas 

empresas incentivam a prática do home office (Stevenson & Mcgrath, 2004). 

A pesquisa de Bloom, Roberts e Ying (2013) acompanhou durante nove meses, 1.000 

funcionários de uma agência de turismo em Xangai, na China, divididos em um grupo que 

trabalhava quatro dias em casa e outro apenas no escritório. Os profissionais que trabalharam em 

casa tiveram um desempenho de 13% maior do que aqueles que trabalharam apenas no escritório. 
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Em janeiro de 2014 o novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato 

Nalini, anunciou aos 50 mil funcionários que poderão trabalhar dois dos cinco dias úteis em casa, 

além de proporcionar flexibilidade nos horários de trabalho. Segundo o novo presidente esse 

projeto é experimental e os funcionários receberão treinamentos para implantaçãodo sistema 

(Abrantes, 2014). 

Em contra partida, como citado anteriormente, o Yahoo abandonou o home office em 

fevereiro de 2013, obrigando seus empregados a trabalhar na sede todos os dias (Garling, 2013). 

Diante dessas contradições a respeito do trabalho a distância, esta pesquisa contribui para a 

prática das organizações do setor de consuloria que pretendem implementar essa modalidade de 

trabalho para as equipes de projetos. Comprovando de forma quantitativa o impacto positivo 

entre a virtualidade das equipes e o desempenho operacional de projetos. Incentivando tanto as 

empresas que implementem essa forma de trabalho, quanto os profissionais que buscam essa 

alternativa de trabalho para proporcionar melhor qualidade de vida. 

5.3 CONTRIBUIÇÕES PARA A TEORIA 

Como verificado na literatura,a pesquisa de Kirkman et al. (2004) aponta uma influência 

positiva da variável moderadora, grau de virtualidade, na relação entre o empowerment da equipe 

(autonomia e responsabilidade da equipe) e o desempenho da equipe virtual. Este trabalho 

complementa a pesquisa de Kirkmanet al. (2004) utilizando o grau de virtualidade como variável 

independente, ao invés de moderadora e investiga de forma quantitativa o impacto dessa variável 

no desempenho operacional dos projetos. 

Outra referência bibliográfica que esta dissertação complementa é a pesquisa científica de 

Corbitt et al. (2004). Os autores afirmam que não há diferença significativa entre os resultados 

dos projetos formados por equipes virtuais e tradicionais, apesar da direção da eficácia se inclinar 

para as equipes virtuais. Dentro das condições desta pesquisa foram encontradas evidências que 

colocam as equipes virtuais em vantagem das equipes tradicionais em relação ao resultado 

operacional do projeto. 
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Durante a pesquisa bibliográfica deste trabalho, evidenciou-se uma escassez de obras com 

objetivos similares, dessa forma esta dissertação contribui para a teoria por meio de uma análise 

quantitativa da influência da virtualidade das equipes no desempenho operacional de projetos da 

área de consultoria de segurança patrimonial. 

5.4 LIMITAÇÕES 

A principal limitação deste estudo é a utilizaçãode somente uma organização como fonte de 

dados dos projetos, apesar da diversidade dos setores de atuação (11 setores) e do extenso 

período em que os projetos foram executados, entre dezembro de 2008 e setembro de 2013 (4 

anos e 10 meses). 

A estratégia de pesquisa, tipo ex post facto, também apresenta suas limitações por analisar 

fatos que ocorreram antes do delineamento da pesquisa. Dessa forma não se tem total controle 

sobre as variáveis do estudo, restringindo a pesquisa ao conjunto de variáveis documentadas 

antes do início do trabalho. 

O tamanho da amostra, 85 projetos, respeita a regra sugerida por Hair et al. (1998), de que 

são necessários 20 elementos para cada variável. Portanto para as quatro variáveis deste estudo 

seriam necessários pelo menos 80 projetos para compor a amostra. Apesar disso, o tamanho da 

amostra também é uma limitação, pois quanto maior o tamanho da amostra mais eficaz serão os 

achados estatísticos, além de proporcionar outras análises complementares. 

Apesar das limitações mencionadas, o presente estudo alcançou seus objetivos apoiado pelo 

rigor metodológico de um trabalho científico. Tais limites não interferiram nos resultados 

obtidos. 

5.5 RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Diante das lacunas encontradas sobre o tema abordado neste trabalho, existe um vasto 

campo a ser explorado pelos pesquisadores acadêmicos. Para estudos futuros com o mesmo 

delineamento, recomenda-se que: 

• Aplique esta mesma pesquisa em organizações de outros segmentos de atuação; 
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• Acrescente outras variáveis independentes como: eficiência da comunicação, nível de 

maturidade do gerenciamento, diversidade cultural, satisfação da equipe, motivação, 

etc; 

• Acrescente outras variáveis dependentes como: satisfação e lealdade do cliente, 

produtividade, performance da equipe, etc. 

Para outros estudos complementares, recomenda-se que se explorem os seguintes temas: 

• Fatores críticos de sucesso para implantação de equipes virtuais de projetos em 

empresas novatas nessa abordagem de trabalho; 

• Investigação dos pontos críticos legais para viabilidade da implantação de equipes 

virtuais de projetos, sem descumprir as leis trabalhistas brasileiras, ou seja, quais os 

obstáculos a serem enfrentados para que a equipe possa trabalhar de acordo com a lei; 

• A influência de tecnologias móveis utilizadas pelas equipes de projeto no desempenho 

dos mesmos. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

ID 

Setor de 
atuação do 

cliente 
Ano Valor Equipe 

Homem 
horas 

realizada 

Homem 
horas de 
forma 
virtual 

Grau de 
virtualidade 

Prazo 
planejado 

Custo 
planejado 

Prazo 
realizado 

Custo 
realizado 

Desempenho 
de prazo 

Desempenho 
de custo 
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APÊNDICE B – TABELA COMPLETA DE DADOS 

ID 

Setor de 
atuação do 

cliente 
Ano Valor Equipe 

Homem 
horas 

realizada 

Homem 
horas de 
forma 
virtual 

Grau de 
virtualidade 

Prazo 
planejado 

Custo 
planejado 

Prazo 
realizado 

Custo 
realizado 

Desempenho 
de prazo 

Desempenho 
de custo 

1 
Comércio 
varejista 

2011 78.147,00 5 270 116 43% 10 78.147,00 8 51.646,75 1,25 1,51 

2 
Financeiro 

 
2010 26.470,94 4 72 8 11% 3 26.470,94 8 30.136,24 0,38 0,88 

3 
Financeiro 

 
2011 12.464,23 3 58 40 69% 6 12.464,23 12 7.970,00 0,50 1,56 

4 
Financeiro 

 
2010 57.263,55 6 502 64 13% 16 57.263,55 50 95.458,00 0,32 0,60 

5 
Serviços 

educacionais 
2009 66.307,06 4 404 0 0% 6 66.307,06 47 104.231,69 0,13 0,64 

6 
Financeiro 

 
2011 37.689,45 6 246 24 10% 5 37.689,45 22 59.885,00 0,23 0,63 

7 
Construção e 
engenharia 

2011 63.423,42 5 457 267 58% 12 63.423,42 16 85.900,00 0,75 0,74 

8 
Energia 

 
2011 100.000,00 7 687 200 29% 16 92.848,40 43 108.718,70 0,37 0,85 

9 
Saúde 

 
2013 83.790,78 5 737 250 34% 8 83.790,78 28 187.240,90 0,29 0,45 

10 
Shopping 

Center 
2011 27.387,39 4 215 141 66% 8 27.387,39 12 33.045,75 0,67 0,83 

11 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 24 20 83% 1 5.000,00 3 3.595,76 0,33 1,39 

12 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 10 8 80% 1 5.000,00 2 1.782,16 0,50 2,81 

13 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 26 16 62% 1 5.000,00 1 5.240,22 1,00 0,95 

14 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 27 17 63% 1 5.000,00 1 5.350,49 1,00 0,93 

15 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 34 14 41% 1 5.000,00 4 8.495,58 0,25 0,59 

16 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 32 16 50% 1 5.000,00 2 7.325,76 0,50 0,68 
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ID 

Setor de 
atuação do 

cliente 
Ano Valor Equipe 

Homem 
horas 

realizada 

Homem 
horas de 
forma 
virtual 

Grau de 
virtualidade 

Prazo 
planejado 

Custo 
planejado 

Prazo 
realizado 

Custo 
realizado 

Desempenho 
de prazo 

Desempenho 
de custo 

17 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 28 10 36% 1 5.000,00 2 5.956,52 0,50 0,84 

18 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 22 16 73% 1 5.000,00 1 3.849,86 1,00 1,30 

19 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 20 16 80% 1 5.000,00 1 3.154,68 1,00 1,58 

20 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 20 16 80% 1 5.000,00 1 3.154,68 1,00 1,58 

21 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 14 12 86% 1 5.000,00 1 2.018,42 1,00 2,48 

22 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 20 16 80% 1 5.000,00 2 3.154,68 0,50 1,58 

23 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 18 16 89% 1 5.000,00 1 3.154,68 1,00 1,58 

24 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 16 14 88% 1 5.000,00 1 2.238,96 1,00 2,23 

25 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 18 16 89% 1 5.000,00 1 2.459,50 1,00 2,03 

26 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 19 17 89% 1 5.000,00 1 2.569,77 1,00 1,95 

27 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 16 16 100% 1 5.000,00 1 1.102,70 1,00 4,53 

28 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 14 12 86% 1 5.000,00 1 2.018,42 1,00 2,48 

29 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 24 10 42% 1 5.000,00 2 5.321,36 0,50 0,94 

30 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 22 10 45% 1 5.000,00 2 5.003,78 0,50 1,00 

31 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 12 12 100% 1 5.000,00 1 1.323,24 1,00 3,78 

32 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 12 12 100% 1 5.000,00 1 1.323,24 1,00 3,78 
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ID 

Setor de 
atuação do 

cliente 
Ano Valor Equipe 

Homem 
horas 

realizada 

Homem 
horas de 
forma 
virtual 

Grau de 
virtualidade 

Prazo 
planejado 

Custo 
planejado 

Prazo 
realizado 

Custo 
realizado 

Desempenho 
de prazo 

Desempenho 
de custo 

33 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 14 12 86% 1 5.000,00 1 2.018,42 1,00 2,48 

34 
Comércio 
varejista 

2012 5.000,00 2 14 12 86% 1 5.000,00 1 2.018,42 1,00 2,48 

35 
Publicidade e 
propaganda 

2012 34.083,04 5 269 50 19% 10 34.083,04 24 54.567,97 0,42 0,62 

36 
Construção e 
engenharia 

2012 48.012,72 2 212 50 24% 7 48.012,72 14 49.582,00 0,50 0,97 

37 
Alimentos 

processados 
2012 24.591,71 2 129 85 66% 10 24.591,71 12 15.997,14 0,83 1,54 

38 
Comércio 
varejista 

2013 213.240,13 4 468 240 51% 12 213.240,13 17 130.070,48 0,71 1,64 

39 
Construção e 
engenharia 

2012 254.273,78 4 552 40 7% 12 254.273,78 15 186.861,35 0,80 1,36 

40 
Financeiro 

 
2013 24.511,00 3 151 60 40% 12 24.511,00 13 28.007,89 0,92 0,88 

41 
Comércio 
varejista 

2011 12.900,29 3 30 20 67% 5 12.900,29 12 6.582,16 0,42 1,96 

42 
Construção e 
engenharia 

2010 85.491,44 5 1085 285 26% 13 85.491,44 20 306.316,00 0,65 0,28 

43 
Construção e 
engenharia 

2010 97.304,86 6 1021 180 18% 12 97.304,86 22 287.138,00 0,55 0,34 

44 
Comércio 
varejista 

2012 3.214,77 2 8 8 100% 1 3.214,77 1 1.483,86 1,00 2,17 

45 
Comércio 
varejista 

2012 3.214,77 2 13 12 92% 1 3.214,77 1 3.368,25 1,00 0,95 

46 
Comércio 
varejista 

2012 3.214,77 2 33 10 30% 1 3.214,77 4 7.161,93 0,25 0,45 

47 
Comércio 
varejista 

2012 3.214,77 2 24 11 46% 1 3.214,77 3 5.092,20 0,33 0,63 

48 
Comércio 
varejista 

2012 3.214,77 2 24 6 25% 1 3.214,77 3 6.246,24 0,33 0,51 
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ID 

Setor de 
atuação do 

cliente 
Ano Valor Equipe 

Homem 
horas 

realizada 

Homem 
horas de 
forma 
virtual 

Grau de 
virtualidade 

Prazo 
planejado 

Custo 
planejado 

Prazo 
realizado 

Custo 
realizado 

Desempenho 
de prazo 

Desempenho 
de custo 

49 
Comércio 
varejista 

2012 3.214,77 2 16 10 63% 1 3.214,77 1 2.754,18 1,00 1,17 

50 
Comércio 
varejista 

2013 3.214,77 2 12 12 100% 1 3.214,77 1 2.119,02 1,00 1,52 

51 
Comércio 
varejista 

2013 3.214,77 2 31 12 39% 1 3.214,77 2 5.136,03 0,50 0,63 

52 
Comércio 
varejista 

2013 3.214,77 2 26 20 77% 1 3.214,77 2 4.128,54 0,50 0,78 

53 
Comércio 
varejista 

2013 3.214,77 2 10 10 100% 1 3.214,77 1 1.999,00 1,00 1,61 

54 
Comércio 
varejista 

2013 3.214,77 2 11 10 91% 1 3.214,77 1 1.861,37 1,00 1,73 

55 
Comércio 
varejista 

2013 3.214,77 2 9 9 100% 1 3.214,77 1 1.429,11 1,00 2,25 

56 
Comércio 
varejista 

2013 3.214,77 2 16 10 63% 1 3.214,77 2 2.884,68 0,50 1,11 

57 
Comércio 
varejista 

2013 3.214,77 2 10 8 80% 1 3.214,77 1 2.123,40 1,00 1,51 

58 
Comércio 
varejista 

2013 3.214,77 2 8 8 100% 1 3.214,77 1 1.624,08 1,00 1,98 

59 
Comércio 
varejista 

2013 3.214,77 2 9 8 89% 1 3.214,77 1 1.883,46 1,00 1,71 

60 
Comércio 
varejista 

2012 34.256,68 3 168 120 71% 5 34.256,68 7 18.360,00 0,71 1,87 

61 
Comércio 
varejista 

2012 25.498,68 5 295 102 35% 5 25.498,68 16 66.780,06 0,31 0,38 

62 
Comércio 
varejista 

2012 181.110,76 8 811 331 41% 14 181.110,76 22 193.413,07 0,64 0,94 

63 
Comércio 
varejista 

2010 91.701,25 3 607 120 20% 18 91.701,25 20 169.319,30 0,90 0,54 

64 
Comércio 
varejista 

2012 27.029,50 5 45 35 78% 4 27.029,50 2 16.418,00 2,00 1,65 
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ID 

Setor de 
atuação do 

cliente 
Ano Valor Equipe 

Homem 
horas 

realizada 

Homem 
horas de 
forma 
virtual 

Grau de 
virtualidade 

Prazo 
planejado 

Custo 
planejado 

Prazo 
realizado 

Custo 
realizado 

Desempenho 
de prazo 

Desempenho 
de custo 

65 
Transporte 

 
2011 84.163,40 5 790 222 28% 8 84.163,40 12 107.485,00 0,67 0,78 

66 
Comércio 
varejista 

2012 83.388,42 4 341 180 53% 8 83.388,42 16 52.572,00 0,50 1,59 

67 
Comércio 
varejista 

2011 317.550,72 8 1425 630 44% 12 317.550,72 25 305.949,36 0,48 1,04 

68 
Shopping 

Center 
2011 87.386,59 3 302 160 53% 7 87.386,59 18 67.828,00 0,39 1,29 

69 
Shopping 

Center 
2011 27.387,39 4 203 34 17% 8 27.387,39 10 27.896,75 0,80 0,98 

70 
Comércio 
varejista 

2012 32.429,89 2 103 68 66% 4 32.429,89 3 20.850,61 1,33 1,56 

71 
Comércio 
varejista 

2013 22.820,35 3 125 75 60% 4 22.820,35 6 23.744,75 0,67 0,96 

72 
Comércio 
varejista 

2013 22.820,35 4 109 52 48% 4 22.820,35 10 21.318,81 0,40 1,07 

73 
Comércio 
varejista 

2013 27.190,81 3 84 43 51% 4 27.190,81 6 16.302,39 0,67 1,67 

74 
Construção e 
engenharia 

2008 28.000,00 3 351 16 5% 6 28.000,00 56 152.772,59 0,11 0,18 

75 
Construção e 
engenharia 

2012 6.639,11 2 92 42 46% 4 6.639,11 9 11.415,76 0,44 0,58 

76 
Shopping 

Center 
2013 33.387,39 3 166 76 46% 4 33.387,39 6 39.632,95 0,67 0,84 

77 
Shopping 

Center 
2012 60.791,84 5 331 220 66% 6 60.791,84 16 53.920,10 0,38 1,13 

78 
Shopping 

Center 
2013 204.186,13 3 633 508 80% 24 204.186,13 20 180.871,00 1,20 1,13 

79 
Shopping 

Center 
2011 64.958,03 3 116 60 52% 8 64.958,03 8 31.340,00 1,00 2,07 

80 
Shopping 

Center 
2013 81.149,55 4 471 134 28% 6 81.149,55 16 97.657,35 0,38 0,83 



114 
 

 

 

ID 

Setor de 
atuação do 

cliente 
Ano Valor Equipe 

Homem 
horas 

realizada 

Homem 
horas de 
forma 
virtual 

Grau de 
virtualidade 

Prazo 
planejado 

Custo 
planejado 

Prazo 
realizado 

Custo 
realizado 

Desempenho 
de prazo 

Desempenho 
de custo 

81 
Bens 

industriais 
2012 128.778,06 4 478 292 61% 12 128.778,06 12 91.609,46 1,00 1,41 

82 
Shopping 

Center 
2011 45.390,00 5 267 44 16% 6 45.390,57 12 29.450,00 0,50 1,54 

83 
Energia 

 
2008 45.229,16 3 401 32 8% 7 45.229,16 16 120.681,10 0,44 0,37 

84 
Comércio 
varejista 

2012 90.090,09 6 299 160 54% 6 90.090,09 16 56.961,08 0,38 1,58 

85 
Bens 

industriais 
2012 39.677,39 3 194 100 52% 4 39.677,39 7 26.524,70 0,57 1,50 

 

 


