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RESUMO 

 

A questão da globalização de projetos vem sendo amplamente discutida, no entanto 

uma nova variável passou a fazer parte da discussão, a questão cultural, cada vez mais 

importante no desempenho dos projetos. Neste  estudo buscou-se entender como se dá a 

relação de mecanismos de integração e mecanismos culturais no desempenho financeiro e de 

prazo dos projetos de uma empresa de engenharia multinacional dinamarquesa. Foram 

estudados os escritórios de dois países, Brasil e Rússia, a fim de entender como os 

mecanismos de integração, divididos em três eixos, contratual, organizacional e tecnológico, e 

os mecanismos culturais, utilizando os cinco índices ou dimensões de Hofstede (1991), 

distância do poder, individualismo, masculinidade, controle de incerteza e orientação em 

longo prazo, podem influenciar positivamente no desempenho financeiro e de prazo dos 

projetos. Para tanto foi feita uma análise tanto qualitativa quanto quantitativa com pessoas 

oriundas dos dois países. Os resultados indicam que tais mecanismos estão relacionados com 

o desempenho dos projetos e podem influenciar positivamente seus resultados, e que essa 

relação tem diferentes intensidades a depender do contexto. Para o Brasil, os mecanismos de 

integração tecnológica e a distância do poder foram os mecanismos mais influentes nos 

resultados dos projetos;  para a Rússia,  os mecanismos de integração tecnológica e a 

masculinidade foram mais evidentes. O estudo conseguiu validar o modelo inicial, 

confirmando as proposições iniciais. Com a confirmação das proposições,  é possível sugerir 

que os mecanismos de integração e culturais influenciam o desempenho financeiro e de prazo 

dos projetos. É possível identificar como possíveis contribuições deste trabalho uma outra 

forma de entendimento dos mecanismos culturais e de integração e também novas discussões 

teóricas que envolvem tais mecanismos. 

 

Palavras-chave: Mecanismos de integração, mecanismos culturais, desempenho em projetos, 

projetos globais. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The question about project globalization has been widely discussed, however a new 

variable became part of the discussion, the cultural subject, which has been even more 

important in the project performance. The study tried to understand how is the relationship of 

integration and cultural mechanisms with the financial and time projects performance within a 

Danish multinational engineering company. There were studied the offices of two countries, 

Brazil and Russia,  in order to understand how the mechanisms of integration, divided into 

three areas, contractual, organizational and technological, and cultural mechanisms, using the 

five indexes or dimensions of Hofstede (1991), power distance, individualism, masculinity, 

uncertainty avoidance and long term orientation, can positively influence the financial and 

time projects performance.  For that, it has been carried an analysis, both qualitatively and 

quantitatively, with people from both countries. The results indicate that these mechanisms 

are related to the project performance and can positively influence their outcomes, and also 

this relationship has different intensities depending on the context. In Brazil, the mechanisms 

for technology integration and power distance were the most influential mechanisms in the 

results of the projects; as to Russia the mechanisms of technological integration and 

masculinity were more evident. The study afforded validates the initial model, confirming the 

initial propositions.  With the confirmation of the propositions is possible to suggest that the 

mechanisms of integration and cultural have positive influence in the financial and time 

projects performance. It is possible identify as contributions of this work, another way of 

understanding the mechanisms and cultural integration and also new theoretical discussions 

involving such mechanisms. 

 

Key words: Mechanisms of integration, cultural mechanisms, project performance,  global 

projects. 
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1     INTRODUÇÃO 

 

A adoção de gestão de projetos pelas organizações intensificou-se  no início dos anos 

2000 pela necessidade de entregas em tempo de mercado, por custos adequados, entre outras 

razões. O interesse em gerenciamento de projetos explica-se pela observação de uma nova 

percepção de que são as atividades inteligentes, como as de projetos, que mais adicionam 

valor aos produtos e serviços, e não as atividades rotineiras. O gerenciamento utilizado de 

forma profissional visa contribuir com as empresas para elas  conseguirem resultados 

melhores (CARVALHO e RABECHINI JR, 2010). A importância das atividades de projetos 

é confirmada pela visão de Shenhar e Dvir (2010), que consideram que a alta demanda por 

crescimento e inovação  faz com que a participação das operações em muitas empresas esteja 

em declínio, enquanto a participação de projetos está em ascendência. Essa tendência 

começou no inicio dos anos de 1990  e está acelerada em quase todas as organizações e 

indústrias. A globalização do mercado força as empresas a responderem às demandas locais e 

à concorrência de baixo custo ao redor do mundo exigindo dessas empresas um processo de 

adaptação. 

Esses projetos globais exigem das organizações o envolvimento multifuncional com 

diferentes níveis de complexidade, o que obriga as empresas a aprender a lidar com diferentes 

ambientes e pessoas, tornando o gerenciamento de projetos mais difícil e oneroso. Além 

disso,  é preciso um grande esforço de integração e respeito às culturas de diferentes 

localidades. 

Acredita-se que o gerenciamento de projetos globais exija um grau de competência 

muito maior do que de projetos cujos  envolvidos estão próximos uns aos outros; nos globais,  

a comunicação e muitas vezes o entendimento do escopo do projeto tornam-se difíceis. Para 

tentar minimizar esses impactos, mecanismos de integração são necessários para o 

gerenciamento de projeto.  

Mecanismos de integração são artifícios utilizados pelas empresas para tentar 

minimizar as distâncias entre colaboradores, departamentos e diferentes empresas. 

 Para Mitropoulos e Tatum (2000), a integração traz benefícios tanto operacionais 

quanto estratégicos. Benefícios operacionais dizem respeito ao aumento de desempenho do 

projeto enquanto os benefícios estratégicos aumentam a competitividade. Ainda para esses 

autores, os benefícios operacionais são a melhoria da efetividade do projeto e do cronograma, 

aumento da segurança, prevenção de mudanças de escopo, melhoria na gestão logística e 
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financeira. Do ponto de vista estratégico, a integração aumenta a qualidade da organização, a 

velocidade de entrega e a competitividade. 

 Entre os mecanismos de integração serão estudadas as dimensões propostas por 

Mitropoulos e Tatum (2000), a saber, contratual, organizacional e tecnológica. Mecanismos 

contratuais incluem provisões de valor de engenharia (EV), contratos de projeto e construção 

e incentivos contratuais. Mecanismos de integração organizacional incluem várias formas de 

trabalho em equipe e gestão de sistemas necessários para aumentar a eficácia da equipe como 

parcerias, sistema de gestão da qualidade e treinamentos. Mecanismos de integração 

tecnológica referem-se à utilização de tecnologia da informação como uma ferramenta de 

interface para melhorar integração organizacional. 

 Quando se trata de organizações multinacionais, a cultura de cada país deve ser 

considerada. Diferentes entendimentos do escopo do projeto podem existir,  devido à cultura 

na qual os integrantes da equipe de projeto estão imersos: para cada nacionalidade, as 

prioridades podem ser diferentes. Neste estudo  será estudada a cultura de forma geral, 

explorando-se  seus conceitos básicos e as dimensões culturais em organizações, com base  no 

modelo de dimensões de Hofstede (1991) e, com esse modelo, as duas nacionalidades 

estudadas, Brasil e Rússia,  em  projetos de um mesmo segmento. Para Oliveira (2003), um 

dos fenômenos mais comuns no mundo moderno, é o contato “interétnico”, entendendo-se 

como tal  as relações que têm lugar entre indivíduos e grupos de diferentes procedências 

nacionais ou culturais. Como os atores principais deste estudo são as equipes de projeto do 

Brasil e Rússia,  numa  empresa de origem dinamarquesa, a questão cultural dos diferentes 

contextos não pode ser desprezada. Isso não é diferente para as indústrias farmacêuticas e as 

empresas de engenharia e projetos que prestam serviços para aquelas.   

  

 O setor farmacêutico é foco de frequentes estudos quanto ao desenvolvimento de 

novos produtos, gestão da inovação e gerenciamento de projetos. No Brasil as empresas 

farmacêuticas estão em franco crescimento, com base nisso foi possível identificar a 

importância do gerenciamento de projetos nas empresas farmacêuticas brasileiras, que vem 

em grande crescimento. Segundo a IMS Health o mercado farmacêutico movimentou em 

2011 R$ 42,88 bilhões no Brasil e US$ 650 bilhões no mundo. Segundo o Business Monitor 

International (BMI), atualmente existem cerca 550 indústrias no Brasil, sendo 11 

multinacionais estrangeiras das 21 maiores empresas do país. Este forte crescimento do setor 

pode ser percebido no Quadro 1 abaixo. 
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Quadro 1 – Crescimento do setor farmacêutico. 

 

Fonte: Brazil Pharmaceuticals & Healthcare Report, BMI Q2 2012 (2012). 

 Muitas dessas organizações vêm operando globalmente e com escritórios 

descentralizados, no entanto nem todas estão preparadas para atuar dessa forma. Os 

mecanismos que se refletem nos resultados dos projetos podem ser culturais -  relativos à 

cultura das equipes de projetos - eu mecanismos de integração  - relativos à organização.   

O entendimento desses mecanismos pode contribuir para um bom resultado do projeto 

e  é a partir deste ponto que se tentará responder à seguinte questão de pesquisa: 

Como se dá a relação entre os mecanismos culturais e de integração no desempenho 

financeiro e de prazo dos projetos? 

Partindo-se dessa questão de pesquisa,  o objetivo deste trabalho é analisar como o 

modelo de gestão de projetos de uma empresa europeia de engenharia farmacêutica pode 

influenciar os resultados dos projetos nos escritórios de engenharia nos países do Brasil e 

Rússia. 

Com o objetivo de avaliar como os mecanismos de integração e mecanismos culturais 

influenciam os projetos em países em desenvolvimento, surgem então os objetivos específicos 

deste estudo: 

 - compreender os conceitos de projetos globais; 

- identificar os mecanismos de integração; 

 - identificar os mecanismos de cultura; 
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 - verificar o desempenho financeiro e de prazo; 

 Com o resultado desta pesquisa,  busca-se identificar quais os mecanismos de 

integração e cultura que a empresa de projetos, objeto deste estudo, possui que possam afetar 

positivamente os resultados em projetos utilizando o modelo global da companhia. 

Este trabalho foi estruturado da seguinte forma: uma introdução para identificar o 

trabalho, uma verificação da literatura relacionadacom o gerenciamento de projetos globais e 

os mecanismos culturais e de integração; posteriormente, apresentados os aspectos 

metodológicos para a  realização do projeto,  os resultados obtidos nos estudo e, por fim, as 

conclusões, bem como as considerações finais. 
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2  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

A revisão bibliográfica trata inicialmente do tema gerenciamento de projetos. Em 

seguida, traz à luz a discussão sobre projetos globais, mecanismos de integração, mecanismos 

culturais, o estudo de Hofstede, autor holandês que estudou o comportamento cultural nas 

subsidiárias da IBM ao redor do mundo e, por fim, os resultados em projetos.  

 

2.1  Projetos Globais 
 

 

A globalização descreve a crescente mobilidade de bens, serviços, trabalho, 

tecnologia, ideias e capitais, bem como a integração de economias e sociedades em todo o 

mundo. Com essa internacionalização, vem um número cada vez maior de projetos globais, 

que envolvem indivíduos, equipes e organizações de diversos contextos culturais. Apesar das 

muitas diferenças, em escala, escopo e setor, todos os projetos globais unificam participantes 

de diferentes sistemas sociais CRGP (2007). 

2.2.1 Conceitos e características de projetos globais 

 

Na literatura de gerenciamento de projetos, pode-se encontrar diferentes estudos sobre 

tipos de projetos, comparando-se  o número de organizações e locais envolvidos na sua 

implantação, denominados tradicionais, distribuídos, internacionais e virtuais. Em projetos 

tradicionais, a maioria dos membros da equipe está trabalhando para a mesma organização e 

num único local. Projetos distribuídos podem envolver os membros da equipe de trabalho em 

muitos locais; esta também pode ser chamada de projetos internacionais quando se incluem as 

pessoas localizadas em outros países. Projetos virtuais são compostos por membros da equipe 

dispersos geograficamente,  trabalhando em diferentes organizações (BINDER, 2007). Os 

gerentes de projetos podem enfrentar desafios específicos em projetos virtuais. Como 

precisam equilibrar os diferentes interesses, culturas e práticas de trabalho da empresa, e 

como a maioria das comunicações é de longa distância, projetos internacionais  exigem a 

colaboração de pessoas de diferentes culturas,  países e línguas, por vezes com a 

complexidade dos mais diversos fusos horários (McDONOUGH III; CEDRONE, 2000). 

 Para todo  projeto,  as atividades de gerenciamento são indispensáveis. Entende-se 

que é o gerenciamento que irá conduzi-lo ao seu sucesso e pode ser entendido como uma série 

de atividades e tarefas que têm (a) um objetivo específico a ser completado com certas 
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especificações, (b) datas e definidas para início e fim, (c) limites econômicos, (d) consomem  

recursos humanos e não humanos e (e) são multifuncionais (KERZNER, 2009).  

A definição e, o conceito de projetos tem sido muito discutido nos últimos anos 

visando estabelecer um entendimento homogêneo nas organizações voltadas a esse tipo de 

empreendimento. A norma NBR ISO 10006 (2000) define projeto como “um processo único, 

consistindo de um grupo de atividades coordenadas e controladas com datas para início e 

término, empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo 

limitações de tempo, custo e recursos”. Já para o PMI – Project Management Institute, um 

projeto pode ser definido em termos de suas características distintivas, como os que requerem 

“empenhos temporários empreendidos para criar produtos ou serviços únicos” (PMI, 2008). 

Por isso, é possível perceber os conceitos intrínsecos de projetos. Quanto à temporalidade, 

todo projeto tem um começo e um fim bem determinados;  quanto à singularidade, o produto 

ou serviço é, de algum modo, diferente de todos os similares anteriores.  

Independente das definições de gerenciamento de projetos dadas por diversos autores, 

o que podemos concluir é que gerenciamento de projetos se trata de planejamento, 

organização e controle de atividades visando ao objetivo final,  que seria o sucesso do projeto. 

Um modelo de gerenciamento de projetos pode ser entendido como o que a organização 

apresenta em termos de responsabilidades dos membros das equipes de projetos e quais são 

seus papeis dentro do gerenciamento de projetos. Projetos globais seguem as mesmas 

características de projeto tradicionais, no entanto a complexidade é aumentada devido às 

características geográficas, temporais, gerenciais, entre outras.  

Para Binder (2007), essa nova categoria de projetos, chamada global, pode ser definida 

como uma combinação de projetos virtuais e internacionais, o que inclui pessoas de diferentes 

organizações trabalhando em vários países do mundo. Para esse autor,  é possível se 

utilizarem  as seguintes dimensões para avaliar o nível de complexidade dos projetos: número 

de locais distantes, número de diferentes organizações, a cultura de cada país, diferentes 

idiomas e fusos horários. 

Em termos de número de locais distantes, a equipe do projeto pode estar na mesma 

sala, em salas diferentes e em vários locais. Quando todas as partes interessadas estão 

localizadas geograficamente próximas, reuniões presenciais podem ser facilmente 

organizadas;  a influência positiva da linguagem corporal e a interação social sobre a 

eficiência é clara. Em projetos globais, os membros da equipe estão localizados pelo menos 

em dois países diferentes. Quando a distância entre os membros da equipe é tal que a viagem 
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é necessária para o contato físico, o uso de tele ou videoconferência torna-se essencial, 

exigindo a aplicação de estratégias de comunicação para garantir um alto nível de eficácia.   

Quanto ao número de diferentes organizações, membros da equipe de projeto podem 

trabalhar para um único departamento numa  empresa, para vários departamentos ou até 

mesmo para várias empresas. O gerenciamento de projetos deve adaptar suas pessoas e 

habilidades de liderança para as várias políticas, procedimentos, culturas organizacionais e 

para o aumento da complexidade dos processos comerciais e contratuais. 

No que diz respeito à cultura de cada país, além da cultura organizacional, os costumes 

e as tradições de diferentes nações e regiões podem trazer mais diversidade para o ambiente 

de trabalho, reduzindo o pensamento em grupo e melhorando a criatividade coletiva. A 

motivação é muitas vezes aumentada, pois muitas pessoas preferem trabalhar em ambientes 

multiculturais, devido à rica troca de informações. No entanto essa diversidade pode, por 

vezes, ser a fonte de conflitos e mal-entendidos. Nesse caso, o gerenciamento de projetos deve 

aplicar algumas regras básicas e práticas para tirar proveito da comunicação intercultural e 

para evitar  suas armadilhas.  

Quanto aos diferentes idiomas,  as empresas internacionais normalmente estabelecem 

uma linguagem comum para a troca de informações, embora a forma como as pessoas se 

comunicam seja altamente dependente da sua própria língua nativa. Por exemplo, se o idioma 

comum é o inglês, a eficácia da comunicação pela maioria dos que não falam inglês será 

limitado por seu conhecimento de expressões, do vocabulário, e muitas vezes por sua 

capacidade de fazer analogias, contar histórias  ou entender piadas desse idioma. Por Por sua 

vez, falantes nativos de inglês teriam de limitar o seu vocabulário para frases claras e palavras 

essenciais e,  com cuidado,  confirmar a compreensão de suas ideias pelos colegas 

estrangeiros. O uso de reuniões on-line e práticas de comunicação visual podem ser adotados 

pelo gerenciamento de projeto para se evitarem  mal-entendidos e se obter um alto nível de 

comprometimento de todos os interessados, independentemente da sua língua nativa.  

Tratando-se de fusos horários,  a equipe do projeto pode estar no mesmo local ou em 

diferentes locais no mesmo fuso horário. No outro extremo, há equipes de projeto com 

membros em fusos horários completamente diferentes, o que torna difícil organizar reuniões 

em horário comercial comum. O efeito é duplicado. O gerenciamento de projeto pode utilizar 

os diferentes horários comerciais para a sua vantagem, criando um movimento "seguindo o 

Sol”, reduzindo a duração das tarefas sequenciais para a metade ou um terço do tempo. Os 

procedimentos e regras de comunicação devem ser definidos com precisão entre as pessoas 

em fusos horários "complementares", quando há baixa sobreposição de horas de trabalho. 
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Importantes atrasos podem acontecer, quando a troca de informações simples leva uma 

semana para ser completada, em vez de um único dia. Organizações globais podem implantar 

regras de comunicação padrão e modelos em vários locais para se reduzir a possibilidade de 

esses problemas ocorrerem.  

Para Binder (2007), as dimensões anteriores podem ser representadas por um gráfico 

radial  cujo centro representa menores níveis de complexidade. Na Figura 1, a combinação dos 

sinais de níveis médios e altos mostram a maior complexidade dos projetos internacionais, 

com membros de diferentes equipes, idiomas, culturas e organizações trabalhando em 

diferentes países ao redor do mundo. 

 

Figura 1 – Dimensões de projetos globais 

 

Fonte: Adaptado de Binder (2007). 

 

2.2.2 Competências em equipes de projetos 

 

O aprimoramento de profissionais interessados em atuar na gestão de projetos passa, 

sem dúvida, pelo conhecimento de metodologias comprovadas de gerenciamento de projetos 

(KERZNER, 1999), uma vez que essa disciplina é capaz de fornecer instrumentos para a 

elaboração, comunicação, captação de recursos, monitoramento e avaliação de projetos. 

Assim como o gerenciamento de projeto, as competências das equipes de projetos são 

muito importantes  para o bom desenvolvimento do projeto e é fundamental que a empresa 
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conheça as competências das equipes envolvidas nos projetos para que seu sucesso  seja 

alcançado. 

Quando se fala em competência de equipes é sabido que o gerenciamento destas não é 

uma tarefa fácil. Dois são os principais pontos a se observarem:  o primeiro, que os times de 

projetos são extremamente dinâmicos, os membros do grupo estão em constante mudança; o 

segundo,  que talvez somente o gerente do projeto e alguns membros da alta gerência 

conseguem ver a equipe do projeto como uma entidade única. Se os gerentes de projeto 

desejam um grupo motivado,  devem trabalhar nessa direção. Isto é possível por meio de 

reuniões produtivas, da criação de um espaço físico próprio para o grupo, da criação de sinais 

específicos, da divulgação dos resultados, do desenvolvimento de reconhecimento de esforços 

especiais, do desenvolvimento por parte do gerente de projeto, de um comportamento voltado 

às pessoas do seu grupo e de uma correta estruturação do grupo quanto às responsabilidades 

de cada membro dele (FRAME, 1999). 

Thamhain (1993) define a formação de equipes como  “um processo que agrega um 

conjunto de indivíduos com diferentes necessidades, habilidades e inteligências e transforma-

os numa unidade de trabalho eficaz e integrada. Nesse processo de transformação, os 

objetivos e energias individuais misturam-se, dando suporte aos objetivos da equipe”.  

Thamhain (1993) analisou o desempenho de equipes de projetos, considerando as facilidades 

e barreiras, os fatores ambientais e estilos de liderança gerencial para sua formação e 

desenvolvimento.  

Espera-se que tais competências possam colaborar com os mecanismos culturais e de 

integração para a obtenção de melhores resultados nos projetos. 

 

 

2.3 Mecanismos de Integração 

 

Teorias organizacionais sobre integração interfuncional apresentam a incerteza do 

ambiente organizacional, a incerteza de tarefas e as tarefas mais complexas, que criam a 

necessidade de integração entre as unidades organizacionais. Os meios para aumentar a 

integração são tanto organizacionais quanto tecnológicos. Meios organizacionais incluem 

trabalho em equipe e os sistemas de gestão necessários para tornarem equipes eficazes 

(incentivos,  autoridade de tomada de decisão, mecanismos de resolução de conflitos e 

habilidades interpessoais). Meios tecnológicos referem-se à utilização de tecnologia da 
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informação para a troca de informações e tomada de decisão (MITROPOULOS; TATUM 

2000). 

Lawrence e Lorsch (1967) definem integração como o processo de alcançar unidade 

de esforços entre os vários subsistemas organizacionais na realização de tarefas da 

organização. A integração exige intercâmbio de informações e conhecimentos entre 

subsistemas interdependentes. Integração requer tomada de decisão conjunta.  

De um modo semelhante, Galbraith (1973) argumenta que ”quanto maior incerteza da 

tarefa, maior a quantidade de informação que deve ser processada entre os tomadores de 

decisão durante a execução da tarefa a fim de alcançar um determinado nível de desempenho” 

(GALBRAITH, 1973). 

Como a incerteza da tarefa aumenta e os planos se tornam menos confiáveis, as 

organizações têm duas formas principais de melhorar a capacidade dos mecanismos de 

decisão para processar as informações e selecionar a melhor alternativa de ação: (1) sistemas 

de informação e (2) relações laterais (GALBRAITH 1973, 1977; TUSHMAN e NADLER 

1978). 

Mitropoulos e Tatum (2000) organizaram os mecanismos de integração em três 

dimensões, chamados de mecanismos contratuais, mecanismos organizacionais e mecanismos 

tecnológicos.   Essas dimensões serviram de referência para este projeto.  

 

2.3.1 Mecanismos Contratuais de Integração 

 

Os mecanismos contratuais de integração mais comuns incluem contratos, relações de 

longo prazo e parcerias.  

Em termos de contratos de projetos e construção, coloca-se a responsabilidade dos 

processos de engenharia, aquisições e construção sob a mesma organização. Esses contratos  

têm o maior potencial para a integração, porque permitem a participação dos contratantes 

desde o início,  ofertam oportunidades de melhoria da construtibilidade e aumentam a 

eficiência de custos. Este mecanismo de integração pode ser recompensado para uma empresa 

EPC
1
 com capacidade de desenvolvimento e construção própria, para  uma empresa de 

engenharia apenas ou somente construção, que podem selecionar seus próprios parceiros de 

engenharia ou construção. Incentivos contratuais são usados para alinhar os interesses dos 

contratantes e contratados com os da organização. Esses incentivos incluem a remuneração 
                                                           
1
  Empresa EPC (Engineering, Procurement and Construction) são empresas que realizam todos os processos de 

engenharia, compras e construção do projeto. 
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extra para serviços de pré-construção, a participação no projeto dos contratantes e alianças 

estratégicas (MITROPOULOS; TATUM 2000). 

Alianças estratégicas incluem fortes relações semiformais de longo prazo entre 

empresas AEC
1
 e as organizações, bem como as relações entre os contratantes e empresas de 

projeto. As organizações selecionam um pequeno número de empresas EPC altamente 

qualificadas e estabelecem cooperação de longo prazo. Esta cooperação estende-se para além 

do projeto específico;  os parceiros trocam pessoas e trabalhos com o desenvolvimento de 

tecnologia. De maneira semelhante, empresas somente de engenharia ou construção têm 

estabelecido relações de longo prazo com alguns empreiteiros e empresas de projeto, a fim de 

apresentarem  propostas conjuntas, ou formarem joint-ventures para a concepção e/ou 

construção de projetos (MITROPOULOS; TATUM 2000). 

Para Mitropoulos e Tatum (2000), os mecanismos de integração podem encontrar 

barreiras. Acordos contratuais podem impedir, de duas maneiras,  a integração.  Em primeiro 

lugar, eles podem evitar o envolvimento do contratante ou fornecedores em decisões do 

projeto. Este é o caso do setor público, em que o empreiteiro é selecionado após o término do 

projeto. Nesse quadro contratual, a única maneira formal para o empreiteiro influenciar o 

projeto é por meio  de propostas de engenharia de valor. Semelhantes barreiras podem 

também existir no setor privado. Assim, dependendo da estratégia de contratação da 

organização, o contratante pode ser selecionado depois que o projeto estiver concluso, e não 

pode ter nenhuma contribuição no projeto. Em segundo lugar, o contrato estabelece a base 

para recompensar participantes do projeto. Os incentivos podem, porém,  promover metas 

incongruentes e impedir a integração. Para exemplo, o uso de contratos separados para projeto 

e construção fornece incentivo para os projetistas e empreiteiros minimizarem suas próprias 

despesas. Oportunidades para a integração e desenvolvimento de soluções mais rentáveis são 

limitadas. Além disso, em alguns casos  os empreiteiros ficam relutantes em participar do 

projeto, mesmo quando o contrato permite, porque sentem que seus serviços de engenharia 

beneficiam principalmente a organização e não foram devidamente compensados por eles. Em 

resumo, as barreiras contratuais resultam em requisitos institucionais (no setor público) e na 

estratégia contratual das organizações (no setor privado).  

Dada a importância de se estabelecerem  mecanismos de integração contratuais entre 

clientes e fornecedores e administrá-los durante um empreendimento,  acredita-se que há 

esforços gerenciais decorrentes. Nesse sentido, a elaboração e administração de tais 
                                                           
1
  Empresa APC (Architecture, Engineering and Construction) são empresas que realizam todos os processos de 

arquitetura, engenharia e construção do projeto. 
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mecanismos influenciam o desempenho dos empreendimentos. Decorrentes disso, duas 

proposições podem ser delineadas:  a primeira seria: Os mecanismos de integração 

contratuais influenciam positivamente o desempenho financeiro dos projetos (P1); a 

segunda seria: Os mecanismos de integração contratuais influenciam positivamente o 

desempenho de tempo dos projetos (P2). 

 

2.3.2  Mecanismos Organizacionais de Integração 

 

Mecanismos de integração no nível organizacional incluem várias formas de trabalho 

em equipe e gestão de sistemas necessários para aumentar a eficácia da equipe. Tais 

mecanismos são usados para diferentes fins, ou em diferentes fases do projeto, isto é, as 

parcerias concentram-se na fase de construção, enquanto equipes multifuncionais fortes são 

usadas para a integração durante o planejamento e desenvolvimento do projeto. O uso da 

estrutura matricial e de equipes multifuncionais desde as fases iniciais do projeto é um forte 

mecanismo de integração utilizado pelas empresas EPC e prestadores de serviços envolvidos 

num trabalho particular. Conseguir que todos os participantes-chaves do projeto sejam 

envolvidos o mais cedo possível é uma consideração primária para a gestão. Por exemplo, a 

fim de aumentar a integração, a empresa EPC nomeia uma equipe interdisciplinar quando o 

projeto ainda está na fase de proposta. A equipe inclui representantes-chaves do projeto, 

fornecedores e construção. Esta equipe é chefiada pelo gerente de projeto e permanece junta 

durante todo o projeto. Pessoal adicional é inserto com base em diferentes funções conforme a 

necessidade (MITROPOULOS; TATUM 2000). 

 Enquanto equipes multifuncionais podem facilitar a integração, sua eficácia depende 

da vontade e capacidade dos representantes funcionais para cooperar para a melhoria de 

desempenho total do projeto. Um sistema de avaliação baseado não só na experiência 

funcional, mas também no desempenho total do projeto é necessário para fornecer incentivos 

que apoiam a integração. Mudar as atitudes e comportamentos dos funcionários e da cultura 

geral da empresa é um fator importante e um desafio para a integração (MITROPOULOS;  

TATUM, 2000). 

Além do trabalho em equipe, as empresas fornecem aos trabalhadores treinamento em 

habilidades interpessoais e de negociação. Essas habilidades apoiam todos os outros 

mecanismos de integração organizacional (parceria, sistemas de gestão da qualidade, equipes 

multifuncionais).  
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A parceria é um esforço para aumentar a eficácia do trabalho em equipe entre os 

participantes do projeto  e desenvolver atitudes cooperativas e habilidades interpessoais. Isso 

é conseguido por meio  do estabelecimento de equipes de projeto com maior autoridade para 

tomada de decisão e com facilitadores para ajudar as equipes. Em projetos públicos,  as 

parcerias concentram-se na fase de construção do projeto. A cooperação continua durante 

todo o projeto com reuniões periódicas para a resolução de problemas, conjuntos revisões e 

avaliações de desempenho da equipe (MITROPOULOS; TATUM 2000).  

Ainda para Mitropoulos e Tatum (2000), sistemas de gestão da qualidade (SGQ) são 

utilizados por várias organizações principalmente como uma ferramenta para melhorar os 

processos de trabalho dentro da empresa. O conceito de cliente interno e externo permite que 

os funcionários identifiquem  e resolvam problemas de coordenação, especialmente aqueles 

gerados dentro da empresa. Algumas empresas estão expandindo seus esforços de SGQ para 

incluir as organizações externas, como subcontratados e fornecedores. 

Mecanismos organizacionais entre companhias são,  na maioria dos casos informais, 

relações desenvolvidas ao longo do tempo e com base em repetidas cooperações bem 

sucedidas. No setor público, embora alianças formais com organizações públicas não possam 

ser estabelecidas, os relacionamentos baseiam-se em experiência profissional anterior. 

Empreiteiros avaliam as organizações com relação à atitude de cooperação e receptividade 

para necessidades do contratante  e consideram isso nas propostas. Estabelecer relações de 

longo prazo com as organizações é uma consideração primária para várias empresas do setor 

privado. Alguns empreiteiros continuam a trocar informações com seus clientes, mesmo 

quando um projeto específico não existir. Relações com as organizações permitem melhor 

compreensão das necessidades dos clientes, desenvolvimento de confiança  e aumentam a 

capacidade de ganhar contratos. Relação com projetistas permitem aos empreiteiros do setor 

privado descobrir os projetos antes e aumentar suas chances de ganharem  esses projetos 

(MITROPOULOS; TATUM, 2000). 

Em projetos de desenvolvimento e construção,  os contratantes podem selecionar 

projetistas com quem têm uma forte parceria  e trabalhar juntos desde a fase inicial do projeto 

em conceitos e métodos para melhorarem  a eficácia do projeto. A maioria dos 

relacionamentos com fornecedores também baseiam-se na experiência anterior. Embora o 

preço seja um critério importante para a seleção de fornecedores, a sua estabilidade, reputação 

financeira e de cooperação anterior bem-sucedida também são fatores importantes. Assim, em 

muitos casos, um fornecedor mais qualificado é selecionado, mesmo que seu  preço não seja o 

mais baixo. Um forte mecanismo de integração interorganizacional é a implementação do 
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SGQ para incluir clientes e fornecedores externos. O objetivo é melhorar seus processos de 

trabalho e alcançar benefícios mútuos. 

Assim como nos mecanismos de integração contratuais,  os organizacionais também 

encontram barreiras.  A falta de responsabilidade conjunta, a falta de autoridade para a 

tomada de decisão dos níveis inferiores da organização e a falta de cultura cooperativa da 

organização foram identificadas como a principal barreira para os mecanismos de integração 

organizacional. Esses fatores podem impedir a integração,  mesmo quando acordos 

contratuais oferecem um veículo para um projeto de integração. Numa  organização com foco 

funcional forte, cada função centra-se na realização da tarefa pela qual  é responsável, sem 

considerar as implicações de suas decisões para outras funções. Superar essa barreira requer 

várias mudanças.  

Em primeiro lugar, a   mudança é necessária nas avaliações de desempenho e sistema 

de incentivos, que determinam as responsabilidades de cada função. Em segundo lugar,  o 

aumento da autoridade na tomada de decisão pelo pessoal do projeto pode acelerar a tomada 

de decisão durante a construção e aumentar a capacidade de resposta a eventos imprevistos. 

Assim, questões de prestação de contas e de responsabilidade, e procedimentos formais 

podem afetar a velocidade da tomada de decisão. Todos os gestores reconhecem a 

importância das relações de trabalho e cultura organizacional para a integração. Atitudes 

antagônicas e comportamentos competitivos reduzem a motivação e capacidade de cooperar. 

Nesse ambiente, benefícios mútuos parecem impossíveis e uma mentalidade ganha-perde 

prevalece. Uma cultura que valoriza a cooperação e trabalho em equipe como meio para 

alcançar um objetivo comum é necessário para promover a congruência de metas e 

cooperação voluntária. Desenvolver uma cultura cooperativa entre os membros de diferentes 

organizações parece ser um benefício significativo de longo prazo nas relações 

interorganizacionais. 

Relações interorganizacionais também facilitam a integração (NAM e TATUM, 

1992). Equipes de projetos de construção são organizações temporárias formadas para 

construir um projeto específico. Os especialistas funcionais normalmente pertencem a 

diferentes organizações e se reúnem apenas durante o projeto. Relações de longo prazo entre 

os proprietários, engenheiros, empreiteiros e fornecedores são baseadas na confiança e 

reputação. 

Como confiança e capacidade de resolver problemas de forma cooperativa tornou-se 

crítica, empreiteiros tendem a desenvolver relações contínuas e estáveis com os seus 

subcontratados durante um longo período de tempo (BIRRELL,1981; POWELL, 1987). Em 
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estudo de inovação em construção, Nam e Tatum (1992) identificaram relações de longo 

prazo, envolvimento da direção e liderança, como importantes meios de integração 

organizacional. 

Como na integração contratual existe a importância de se estabelecerem  mecanismos 

de integração organizacional entre colaboradores e administrá-los durante um 

empreendimento,  acredita-se que há esforços gerenciais decorrentes. Nesse sentido, a 

elaboração e administração de tais mecanismos influenciam o desempenho dos 

empreendimentos. Duas proposições podem, então,  ser delineadas: a primeira como: 

Mecanismos de integração organizacionais influenciam positivamente os resultados 

econômicos dos projetos (P3); a  segunda como: Mecanismos de integração 

organizacionais influenciam positivamente os resultados de tempo dos projetos (P4). 

 

2.3.3 Mecanismos tecnológicos de Integração 

 

Mecanismos tecnológicos referem-se à utilização da tecnologia de informação como 

uma ferramenta de interface para melhorar a integração organizacional. Ligações entre 

aplicações de construção são empregadas por quase todas as empresas de construção. Contudo 

aumentam a integração entre as funções de programação, estimativas, controle de custos e 

estabelecem ligações entre escritório e o local do projeto. Empresas AEC de grande porte 

também estão usando sistemas que fazem a ligação com o projeto, construção e aquisição, 

mas, novamente,  dentro dos limites da empresa (MITROPOULOS; TATUM 2000).  

O uso de tecnologia de informação é outra maneira de organizações e contratantes 

aumentarem a integração organizacional com terceiros. As aplicações incluem principalmente 

ligações eletrônicas entre as organizações e alguns sistemas ligados às necessidades ou 

conhecimentos específicos do parceiro. Como aqui identificados,  problemas de comunicação 

entre diferentes sistemas aumentam o custo de ligação entre eles. Além disso, a utilização 

limitada reduz o retorno desses investimentos. Além disso, surgem questões de 

responsabilidade quando um aplicativo de computador cruza limites organizacionais. Apesar 

desses problemas, as empresas estão estabelecendo interfaces eletrônicas com os participantes 

externos do projeto com quem tenham estabelecido cooperação de longo prazo. Por exemplo, 

é possível se estabelecerem conexões eletrônicas com um fornecedor de equipamentos e 

poder-se acessar diretamente manuais de serviço, diagramas de capacidades, e outras 

informações técnicas do banco de dados do fornecedor. O contratante também pode ter acesso 
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direto a esquemas de equipamentos para usar em seu sistema. Aplicações relacionadas com a 

integração,  com o uso de ferramentas computacionais,  não incluem apenas conexões 

eletrônicas, mas também sistemas que incorporam conhecimento relacionado com um 

parceiro específico. Por exemplo, uma empresa AEC que tem cooperação de longo prazo com 

uma organização desenvolveu um sistema que incorpora especificações da organização e do 

conhecimento do processo industrial. Embora o desenvolvimento dessa aplicação específica 

tenha um retorno de investimento limitado, esta cria um incentivo para ambas as partes 

continuarem sua cooperação no futuro e aumentarem o retorno para ambos os lados 

(MITROPOULOS; TATUM 2000). 

O desenvolvimento das relações interorganizacionais parece facilitar o uso de 

tecnologia de informação à medida que aumenta os retornos do investimento com o uso 

repetitivo de aplicações que possam  não se justificar para uso em um único projeto. Além 

disso, relações empresariais facilitam a resolução de problemas criados com o acesso dos 

dados um do outro. 

Os problemas tecnológicos podem ser uma barreira para a utilização da tecnologia de 

informação como um mecanismo de integração. A falta de padrões e problemas de 

compatibilidade criam dificuldades com a comunicação entre diferentes sistemas de 

computador. Cada uma das partes geralmente precisa de apenas parte da informação 

disponível. Esses problemas aumentam os custos e limitam o retorno da tecnologia. Em 

primeiro lugar, o investimento necessário para desenvolver tais sistemas é geralmente alto, 

porque requer equipamento especial e pessoal com habilidades técnicas específicas. Em 

segundo lugar, tais habilidades não são geralmente disponíveis internamente. Em terceiro 

lugar, várias aplicações podem ser limitadas a um projeto específico ou parceiro. Isso reduz o 

grau de utilização e, posteriormente, o retorno. Esses fatores criam barreiras econômicas para 

uma utilização mais extensa da tecnologia da informação. Barreiras externas incluem a 

relutância de participantes de outro projeto em utilizar esses sistemas. Muitos projetistas 

podem sentir-se  desconfortáveis com a nova tecnologia pelas seguintes razões: possível perda 

de controle sobre documentos, questões de responsabilidade, pois os documentos não estão 

devidamente carimbados e possíveis erros durante a transferência eletrônica. Contudo  os 

documentos podem incluir informações de propriedade ou conhecimento que os projetistas 

não querem revelar. Superar esses obstáculos requer investimento de todos os participantes no 

desenvolvimento de mecanismos de integração adequados (MITROPOULOS; TATUM 

2000). 
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Devido à  importância de se estabelecerem mecanismos de integração tecnológicos 

para auxiliar os colaboradores, clientes e fornecedores e administrá-los durante um 

empreendimento,  acredita-se que há esforços gerenciais decorrentes. Nesse sentido, a 

utilização e administração de tais mecanismos influenciam o desempenho dos 

empreendimentos. Com isso,  especificamente duas proposições podem ser delineadas:  a 

primeira como : Mecanismos de integração tecnológicos influenciam positivamente os 

resultados econômicos dos projetos (P5); a segunda como : Mecanismos de integração 

tecnológicos influenciam positivamente os resultados de tempo dos projetos (P6). 

 

2.4 Mecanismos Culturais 

 

Assim como os mecanismos de integração, acredita-se que os mecanismos culturais 

também impactem o desempenho dos projetos. No entanto, cultura é um tema muito amplo e 

muito estudado na academia por autores das áreas de Sociologia, Psicologia e Antropologia, 

por isso,  o estudo de cultura é um grande desafio.  Nesta pesquisa,  foi delimitado o foco e a 

análise da cultura dentro dos projetos globais. O estudo aqui realizado se concentrou em 

entender a cultura dos indivíduos em âmbito geral e as diferenças étnicas de cada país 

estudado. Como mencionado,  a intenção não é esgotar-se  todo o assunto,  nem trata-lo com a 

profundidade de estudos antropológicos, embora a importância e a contribuição para  estudos 

realizados no campo de administração sejam  altamente reconhecidas. 

 

2.4.1 Conceitos culturais 

 

Cultura, palavra com origem no latim (Colere: Cultivar) traz vários significados, com 

diferentes graus de profundidade e, por isso, não é possível ser definido com um só sentido.  

De forma geral, o vocábulo  cultura inclui conhecimento, crenças, a moral e os 

costumes dos homens, em convivência em família e também em sociedade. A cultura abrange 

vários interesses, em diversos segmentos e áreas, como a antropologia, economia, história, 

comunicação, entre outras. E em cada um destes segmentos é também utilizada com 

diferentes enfoques e aplicações MELANDER FILHO (2009). Além disso, segundo Cuche 

(2002), o vocábulo  cultura é utilizado também como sinônimo de outros,  como “tradição” e 

“ideologia”.  



33 
 

 

Na agricultura, o vocábulo  cultura refere-se ao cultivo de alimentos, como cultura de 

arroz e soja. Em Ciências Sociais, cultura pode ser definida como um conjunto de 

comportamentos, folclores, costumes e práticas sociais, transmitidos de geração em geração, e 

dispersos pela vida em sociedade. Na Filosofia, pode ser aclarada como um grupo de 

manifestações humanas que se destacam da natureza ou do comportamento natural.  Na 

Antropologia, a cultura é refletida pelos padrões e costumes aprendidos pelo ser humano. 

Cultura, relacionada com a vida em coletividade, em sociedade, envolve todos os indivíduos e 

seus modos de agir, sentir e pensar, o modo como constroem seus valores, definem suas 

rotinas e identidades (SANTOS, 1962). 

Hofstede (1991) define cultura como ”... a programação coletiva da mente que 

distingue os membros de um grupo ou categoria de pessoas face ao outro”. 

Com base no exposto,  é possível perceber que o vocábulo  cultura assume diferentes 

entendimentos, impossibilitando uma única definição e  os diferentes significados variam de 

acordo com o contexto ao qual é submetido.  

Essas culturas podem apresentar diferentes níveis de entendimento para o mesmo 

contexto.  Para Hall e Hall (1990), as culturas podem ser divididas em baixo e alto contextos. 

Baixo contexto são as culturas mais diretas, baseadas nas palavras por si só;  as culturas de 

Alto contexto são mais abrangentes e têm uma percepção maior da linguagem corporal e da 

entonação das palavras, levando o entendimento e a integração a extremos. Como os atores 

principais deste estudo são as equipes de projeto do Brasil e da Rússia numa  empresa de 

origem dinamarquesa, a questão cultural dos diferentes contextos não pode ser desprezada. 

Independente das diferentes abordagens, no contexto organizacional, a cultura pode 

ser estudada no âmbito nacional, dependendo do país ao qual pertença. Esse âmbito pode ser 

subdividido em regional ou étnico. No mesmo país podem existir diferenças religiosas e 

linguísticas, questões de gênero, de gerações, de origem social e organizacional. Para este 

trabalho,  o estudo de Hofstede será utilizado como referência. 

Dada a importância de se conhecerem  os mecanismos culturais nas empresas 

multinacionais,  acredita-se que há esforços gerenciais decorrentes. Nesse sentido, o 

entendimento e coordenação de tais mecanismos influenciam o desempenho dos 

empreendimentos. Por isso especificamente duas proposições podem ser delineadas: a 

primeira : Mecanismos de culturas nacionais influenciam positivamente os resultados 

econômicos dos projetos (P7);  a  segunda: Mecanismos de culturas nacionais 

influenciam positivamente os resultados de tempo dos projetos (P8). 
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2.4.1.1 As culturas nacionais 

 

Um dos trabalhos mais mencionados no estudo da cultura no ambiente das empresas 

multinacionais foi o de  Hofstede (1991). O estudo de Hofstede sobre cultura foi feito com 

base em 100mil questionários aplicados em 72 subsidiárias da IBM entre 1967 e 1973, 

possibilitando a identificação de padrões culturais nacionais. 

Para Hofstede (1991), a cultura é como uma cebola, na qual os valores constituem seu 

centro e os símbolos, rituais e heróis constituem as camadas externas de mais fácil 

observação. Os padrões de pensamento, sentimentos e ação potencial são uma programação 

mental que cada indivíduo transporta consigo e resultam de uma aprendizagem continua. A 

programação mental pode ser chamada de cultura e determina parcialmente o comportamento 

do ser humano. Apesar da diversidade de mentes, existe uma estrutura que serve de ponto de 

partida para a compreensão mútua e que se compõe por dimensões das diferenças culturais. 

Hotsfede (2003) argumenta que as diferenças no modo de pensar, atuar e sentir dos 

líderes e seus seguidores devem ser consideradas quando se tenta encontrar soluções viáveis 

para se aplicarem  em escala mundial. Soluções podem não funcionar ou não serem 

implantadas quando tais diferenças no modo de pensar dos indivíduos são ignoradas. Do 

estudo,  o autor extraiu quatro dimensões das diferentes culturas: (i) distância do poder, (ii) 

individualismo versus coletivismo, (iii) masculinidade versus feminilidade e (iv) controle da 

incerteza. Mais tarde,  o autor incorporou ao estudo uma quinta dimensão para analisar a 

orientaçãoem longo prazo e orientação em curto prazo, no sentido de identificar os valores 

com base nas mentalidades ocidentais e orientais. A seguir,  será descrito o significado de 

cada uma dessas dimensões. 

A dimensão da distância do poder (IDP) é definida por Hofstede (1991) como “A 

medida do grau de aceitação, por aqueles que têm menos poder nas instituições e 

organizações de um país, de uma repartição desigual de poder” (HOFSTEDE, 2003). 

Segundo Hofstede (1991), nos países onde o índice de distância do poder é baixo, a 

dependência dos funcionários quanto às chefias é limitada. Já nos países onde esse índice é 

elevado, existe uma dependência nítida dos subordinados às suas chefias, que normalmente 

reagem a ela, quer preferindo a dependência (na forma de um chefe autoritário ou 

paternalista), quer  rejeitando essa dependência adotando uma atitude de contradependência. 

Na sociedade, a dimensão hierárquica também revela desigualdades, como as diferenças entre 

classes sociais (designadas como superior, média, inferior ou alta, média e baixa) e níveis de 

escolaridade. 
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A distância do poder tem como aspecto importante ser influenciada pelos valores da 

classe média, uma vez que é ela, geralmente, que controla as instituições e/ou organizações. 

Com isso, essa  classe influencia mais a distância do poder do que as classes inferiores 

(HOFSTEDE, 1991). Em países com alta distância do poder, persiste a percepção de que 

chefes são diferentes de seus subordinados. Hofstede (1991) ilustra que,  nos países de grande 

distância hierárquica, superiores e subordinados consideram-se desiguais entre si e o sistema 

hierárquico parece estar baseado nessa desigualdade existencial. Os gerentes são privilegiados 

tanto em remuneração quanto em outros benefícios e apresentam alta centralização do 

comando. 

O Individualismo versus coletivismo (IDV)  diz respeito ao grau em que a sociedade 

incentiva e recompensa comportamentos individuais em oposição aos comportamentos 

coletivos. O comportamento dos povos diferencia-se  quanto ao tratamento dispensado aos 

seus integrantes;  alguns estimulam e aprovam o comportamento individualista, valorizando a 

iniciativa e a autonomia. A tolerância com um grupo pode ser percebida como falta de 

iniciativa ou constituir-se como aspecto indesejado por  seus integrantes. Em situações em 

que o grau de individualismo é menor, os indivíduos são estimulados a se submeterem ao 

grupo a que pertencem,  induzidos a se expressarem contrários às decisões do grupo e mesmo 

de não acatarem suas determinações. Definindo essa dimensão, Hofstede afirma que: “o 

individualismo caracteriza as sociedades nas quais os laços entre os indivíduos são pouco 

firmes: cada um deve ocupar-se de si mesmo e da sua família mais próxima. O coletivismo, 

pelo contrário, caracteriza as sociedades nas quais as pessoas são integradas, desde o 

nascimento, em grupos fortes e coesos, que as protegem para toda a vida em troca de uma 

lealdade inquestionável” (HOFSTEDE, 1997). 

O autor observou no seu estudo um padrão com relação ao trabalho. Essa observação 

mostrou que,  para o individualismo, as pessoas se interessavam por três elementos: (a) tempo 

pessoal - ter um trabalho que proporcione tempo para a vida pessoal e familiar; (b) liberdade- 

ter liberdade para organizar o trabalho da forma que lhe melhor convier e (c) desafio -  ter um 

trabalho desafiador, que proporcione um estímulo e realização pessoal.  No coletivismo, por 

sua vez, as pessoas apreciavam também três elementos: (a) formação -  ter condições de 

aprender ou se especializar, (b) condições de trabalho -  ter boas condições físicas e 

ambientais de trabalho e (c) competências -  ter condições de utilizar as competências no 

trabalho (HOFSTEDE, 1997).  

Nas culturas individualistas, o funcionário age em função do seu próprio interesse e o 

trabalho está organizado de forma que o interesse do indivíduo e o da organização coincidam. 
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Nas culturas coletivistas, a organização procura contratar não um indivíduo isolado, mas uma 

pessoa que pertença a um grupo, como membros de uma mesma família, pois, em tese, atuará 

de acordo com os interesses do grupo ao qual pertença, o que pode ou não coincidir com os 

interesses individuais. Essa obrigação de agir em função dos interesses do grupo é um dos 

valores que caracteriza uma sociedade coletivista (PINTO, 2005). Uma observação feita por 

Hofstede (1997) diz respeito à relação empregador e empregado numa cultura coletivista, vista  

por  um prisma moral, assim como uma relação familiar, em que existem obrigações mútuas, 

ou seja, proteção em troca de lealdade. Já nas sociedades individualistas, a relação entre 

empregador e empregado é considerada uma relação comercial. O baixo rendimento por parte 

do empregado, ou uma melhor oferta de outra empresa  constituem razões legítimas e 

socialmente aceitas para o término da relação empregatícia. 

Para Hofstede (1997), uma sociedade é coletivista quando os interesses do grupo são 

mais importantes que os do indivíduo; a  sociedade individualista  quando os interesses do 

indivíduo são mais importantes que os do grupo. O individualismo é caracterizado por 

sociedades nas quais os laços entre os indivíduos são pouco firmes e  cada um deve ocupar-se 

de si mesmo e de sua família mais próxima. Desse modo, considera-se que não é difícil 

identificar a importância dada ao tempo pessoal, à liberdade e ao desafio pessoal com o 

individualismo, três fatores que enfatizam a independência do empregado relativa à 

organização. Quanto à formação, às condições de trabalho e à utilização das competências são 

as que a organização pode proporcionar ao empregado (coletivismo). Para o mesmo autor, os 

países individualistas são mais ricos e os coletivistas mais pobres, porque  “nos países ricos, a 

formação, condições de trabalho e a plena utilização de competências são dadas como 

adquiridas, o que tem pouca relevância como fatores de um trabalho ideal. Nos países pobres 

em que estes fatores são muito mais difíceis de obter, constituem, pelo contrário, elementos 

essenciais de diferenciação entre um bom e um mau trabalho, convertendo-se,  assim, em 

fatores importantes” (HOFSTEDE, 2003). 

Para Pinto (2005), há entendimento errôneo por causa da tradução literal do 

individualismo x coletivismo do inglês para o português falado no Brasil. Para a autora,  a 

sociedade brasileira geralmente interpreta o conceito individualismo como uma ideia em que 

o sujeito  se preocupa somente consigo mesmo e usa os demais em benefício próprio. O 

verdadeiro significado, originalmente estabelecido por Hofstede (1991), é aquele que se 

traduz por:  na cultura individualista a pessoa seria tratada individualmente em função de suas 

qualidades e defeitos, independentemente do grupo a que pertencesse, como uma verdadeira 

individualidade. 
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Masculinidade versus feminilidade (IMAS) diz respeito ao grau em que a sociedade 

avalia os comportamentos caracterizados por adjetivos masculinos ou femininos. Os 

comportamentos considerados masculinos ou femininos são diferentes não só nas sociedades 

tradicionais, mas também nas sociedades modernas e isso se torna evidente quando é 

considerada a distribuição dos homens e das mulheres em determinadas profissões. Em seu 

estudo, Hofstefe (2003) definiu diferenças entre sociedades relacionadas com a dimensão 

masculino-feminina, onde serão ditas masculinas as sociedades onde papéis são nitidamente 

diferenciados: o homem deve ser forte, impor-se e interessar-se pelo sucesso material, 

enquanto a mulher deve ser mais modesta, terna, preocupada com a qualidade de vida. 

Nas sociedades ditas masculinas existe uma visível diferença entre os papéis 

masculino e feminino. O  homem deve-se preocupar mais com o sucesso pessoal e suas 

realizações, enquanto a mulher deve ser mais modesta, terna e preocupada com a qualidade de 

vida. Já nas sociedades femininas, os papéis de homens e mulheres se confundem, devendo 

eles serem compreensivos, modestos, preocupados com a qualidade de vida (HOFSTEDE, 

1997). A orientação da cultura para a feminilidade ou masculinidade acaba por afetar o perfil 

dos gerentes em cada situação. Numa cultura com traço forte de masculinidade, o chefe tende 

a decidir com base em fatos e resultados, podendo ser agressivo. O perfil do herói/guerreiro 

novamente é resgatado, com as adaptações para a situação de empresa em que o modelo se 

insere. Já no caso das culturas femininas, resgatando o modelo da mãe acolhedora, o perfil do 

chefe deve ser o de conciliador, cujas decisões são tomadas com base nas discussões em 

grupos, levando em consideração as necessidades de seus integrantes (PINTO, 2005). 

Em resumo,  uma pontuação elevada (masculino) nessa dimensão indica que a 

sociedade será impulsionada pela concorrência, realização e sucesso. Com sucesso a ser 

definido pelo vencedor, melhor em campo, um sistema de valores que começa na escola e 

continua durante todo o comportamento organizacional. A baixa pontuação (feminino) sobre 

esta dimensão significa que os valores dominantes na sociedade cuidam das outras pessoas e 

qualidade de vida. Uma sociedade feminina é aquela em que a qualidade de vida é o sinal de 

sucesso e destacar-se da multidão não é admirável. A questão fundamental aqui é o que 

motiva as pessoas;  ser o melhor (masculino) ou gostar do que você faz (feminino) 

(HOFSTEDE, 1997). 

O Controle da Incerteza (ICI) pode ser apresentado como  o grau em que a sociedade 

reduz a incerteza pelo uso das invenções sociais, definido como  “o grau de inquietude dos 

seus habitantes face às situações desconhecidas ou incertas” (HOFSTEDE, 1997). A 
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necessidade de o homem  entender o que irá acontecer amanhã  sempre foi e por muito tempo 

ainda será um dos assuntos mais controversos em ambientes políticos, econômicos e mesmo 

científicos. A necessidade de diminuir esse estado de incerteza em relação ao futuro gera 

diferentes comportamentos na sociedade, por vezes com atitudes mais enraizadas, outras 

vezes com posicionamentos mais tranquilos e essa diferença vai nortear o grau de controle da 

incerteza ou Índice de Controle da Incerteza (ICI).  

De maneira geral, pode haver diferenças-chave entre as sociedades de baixo controle 

da incerteza, em que  existe pouco estresse e as emoções e a agressão não devem ser 

mostradas, sentimento subjetivo de bem-estar. Deve existir o menor número possível de 

regras, trabalha-se muito apenas quando necessário e a precisão e a pontualidade devem ser 

aprendidas. Já com o alto controle da incerteza, percebe-se estresse elevado, sentimento 

subjetivo de ansiedade, aceitação de riscos conhecidos, medo de situações ambíguas e de 

riscos pouco conhecidos;  precisão e pontualidade surgem naturalmente (PINTO,2005).  

Sucintamente,  a dimensão controle da incerteza está ligada à forma com que a 

sociedade lida com o fato de o futuro nunca poder ser conhecido. Esse sentimento traz com 

ele a ansiedade e as diferentes culturas aprenderam a lidar com essa ansiedade de maneiras 

diferentes. À medida que os membros de uma cultura se sentem ameaçados por situações 

ambíguas ou desconhecidas,  criam crenças e instituições que tentam evitar. 

 

A dimensão orientação de longo prazo (IOLP) pode ser interpretada como lidar com a 

busca da sociedade por virtude. Sociedades com uma orientação de curto prazo geralmente 

têm uma forte preocupação com o estabelecimento da verdade absoluta. São normativos em 

seu pensamento, exibem um grande respeito por tradições, uma propensão relativamente 

pequena para poupar para o futuro, e um foco na obtenção de resultados rápidos. Em 

sociedades com uma orientação de longo prazo, as pessoas acreditam que a verdade depende 

muito da situação, do contexto e do tempo. Mostram uma capacidade de se adaptar às novas 

condições e tradições, uma forte propensão a poupar e investir,  prudência e perseverança na 

obtenção de resultados. Essa dimensão está intimamente relacionada com os ensinamentos de 

Confúcio e pode ser interpretada como lidar com a busca da sociedade por virtude, à medida 

que a sociedade mostra uma perspectiva pragmática orientada para o futuro em vez de uma 

convencional histórica com ponto de vista para o curto prazo.  

A orientação em  longo prazo refere-se à perseverança e aos poupadores de recursos. 

A visão de curto prazo, na análise de Hofstede, implica maior ênfase em resultados rápidos. 
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2.4.1.2 Síntese das culturas nacionais 
 

 

As culturas nacionais propostas por Hofstede (1991) são:  

 

Dimensões das culturas nacionais 

Distância do Poder Define  quanto uma sociedade aceita a imposição do 

poder por uma minoria dominadora; 

 

Individualismo vs. 

coletivismo 

Define o quanto a sociedade incentiva o 

individualismo em contraposição ao coletivismo, do 

ponto de vista do tratamento do individuo perante a 

organização; 

 

Masculinidade vs. 

feminilidade 

Define o quanto a sociedade avalia os 

comportamentos característicos masculinos ou 

femininos; 

 

Controle da Incerteza Define a forma com que a sociedade lida com as 

questões do futuro. 

 

Orientação ao Longo Prazo Define como a sociedade lida com a busca por virtude. 

 

2.4.1.3 Brasil 

 

Segundo Hofstede (2010),  a interpretação das dimensões de seu estudo referentes ao 

Brasil estão descritas abaixo.  

 

Distância do poder - IDP 

Com uma pontuação de 69,  o Brasil reflete uma sociedade que acredita que a 

hierarquia deve ser respeitada e as desigualdades entre as pessoas são aceitáveis. A 

distribuição do poder justifica o fato de que os detentores do poder têm mais benefícios do 

que os menos poderosos na sociedade. No Brasil, é importante mostrar respeito aos idosos e 

as crianças devem cuidar de seus pais idosos. Nas empresas, há um chefe que assume a 
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responsabilidade completa. O poder é um símbolo de status muito importante, a fim de 

indicar a posição social e comunicar que deve ser prestado respeito. 

 

Individualismo versus coletivismo - IDV 

Nesta dimensão,  o Brasil apresenta uma pontuação de 38. Isso significa que desde o 

nascimento as pessoas estão integradas em grupos coesos e fortes (principalmente 

representados pela família e sua extensão, incluindo tios, tias, avós e primos) que continua 

protegendo seus membros em troca de lealdade. Esse é um aspecto importante no ambiente de 

trabalho também, em que,  por exemplo, um membro mais velho e poderoso de uma família é 

esperado para "ajudar" um jovem sobrinho a ser contratado para um emprego em sua própria 

empresa. Nos negócios, é importante para construir confiança e relacionamentos duradouros: 

uma reunião geralmente começa com conversas em geral, a fim de se conhecerem  uns aos 

outros antes de fazerem um negócio. O estilo de comunicação preferido é de um contexto 

mais rico, em que  as pessoas, muitas vezes, falam e escrevem de forma elaborada.  

 

Masculinidade versus feminilidade - IMAS 

Pontuações do Brasil nesta dimensão chegam a 49, realmente no meio da escala. Os 

aspectos mais sutis da cultura, como o nivelamento com os outros, consenso, a simpatia com 

o oprimido, são valorizados e incentivados. Os conflitos são evitados na vida privada e no 

trabalho. Chegar a um  consenso no final é importante. 

 

Controle da incerteza - ICI 

O Brasil chega a 76 pontos, considerado alto em ICI. Isso também acontece com a 

maioria dos países latino-americanos. Essas sociedades mostram uma forte necessidade de 

regras e elaborados sistemas jurídicos, a fim de estruturarem a vida. A necessidade de o 

indivíduo obedecer a essas leis, no entanto,  é fraca. Se as regras, contudo, não podem ser 

mantidas, regras adicionais são ditadas. No Brasil, assim como em todas as sociedades de alto 

controle de incerteza, burocracia, leis e regras são muito importantes para fazer do mundo um 

lugar mais seguro para se viver. Brasileiros precisam ter bons e relaxantes momentos em sua 

vida diária, conversando com os colegas, desfrutando de uma longa refeição ou dançando com 

os convidados e amigos. Devido à sua alta pontuação nesta dimensão, brasileiros são pessoas 

muito apaixonadas e demonstrativas: as emoções são facilmente identificadas em sua 

linguagem corporal. 
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Orientação de longo prazo - IOLP 

Com  65 pontos,  o Brasil coloca-se entre as sociedades orientadas em  longo prazo 

como a única sociedade não asiática. O "jeitinho brasileiro" é realmente um modo de procurar 

alternativas para fazer o que, para alguns olhos ocidentais, pode ser considerado impossível. 

Como os asiáticos,  os brasileiros aceitam mais do que uma verdade. Brasileiros facilmente 

aceitam a mudança como uma parte da vida. 

 

As dimensões de Hofstede para o Brasil podem ser representadas graficamente e vistas 

na Figura 2, em que no eixo horizontal estão as dimensões de Hofstede e no vertical o valor do 

índice que pode ser de 0 - 100: 

Figura 2 – Índices do Brasil segundo Hofstede (2010) 

 

 

2.4.1.4 Rússia 
 

Segundo Hofstede (2010),  as interpretações das dimensões de seu estudo referentes  à 

Rússia estão descritas abaixo.  

 

Distância do poder - IDP 

A Rússia possui 93 pontos e está entre 10% das sociedades mais distantes do poder no 

mundo. Isso é evidenciado pelo fato de que o maior país do mundo é extremamente 

centralizado: 2/3 de todos os investimentos estrangeiros vão para Moscou, onde também 80% 

de todo o potencial financeiro estão concentrados. A enorme discrepância entre as pessoas 
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com menor e maior poder leva a uma grande importância de símbolos de status. O 

comportamento tem de refletir e representar os papéis de importância em todas as áreas de 

interações de negócios: em visitas, negociações ou cooperação, a abordagem deve ser de cima 

para baixo e fornecer ordens claras para qualquer tarefa. 

 

Individualismo versus coletivismo - IDV 

Se os russos planejam sair com seus amigos,  dizem,  literalmente,  "Nós com os 

amigos" em vez de "Eu e meus amigos";  se falam de irmãos e irmãs, podem muito bem estar 

falando de primos. e então,  a menor pontuação (39 pontos) encontra até mesmo suas 

manifestações na língua. Familiares, amigos e não raramente vizinhos são extremamente 

importantes para os bons resultados com os desafios da vida cotidiana. Relacionamentos são 

cruciais para a obtenção de informações, apresentações e negociações bem-sucedidas. Eles 

precisam ser pessoais, autênticos e confiáveis antes que possam concentrar-se em tarefas e 

têm um estilo implícito de comunicação. 

 

Masculinidade versus feminilidade - IMAS 

A pontuação relativamente baixa da Rússia (36 pontos) pode surpreender com relação 

a sua preferência por símbolos de status, mas estes estão relacionados com a  distância do 

poder. Num segundo exame,  os russos,  no local de trabalho, ao encontrarem um estranho,  

subestimam as realizações pessoais, contribuições ou capacidades. Eles falam modestamente 

sobre si mesmos e acreditam que cientistas, pesquisadores ou médicos frequentemente tenham 

um padrão de vida muito modesto. O comportamento dominante pode ser aceito quando se 

trata do chefe, mas não é apreciado entre os pares. 

 

Controle da incerteza - ICI 

Marcando 95 pontos,  os russos sentem-se muito ameaçados por situações ambíguas e, 

em virtude disso,  estabeleceram uma das burocracias mais complexas do mundo. 

Planejamento detalhado e instruções são muito comuns. Russos preferem ter conhecimento do 

contexto e informações. Enquanto os russos interagirem com pessoas consideradas estranhas,  

aparentam ser muito formais e distantes. Ao mesmo tempo, a  formalidade é usada como um 

sinal de respeito. 

 

Orientação em longo prazo - IOLP 



43 
 

 

Nos estudo de Hofstede,  não foram encontradas pontuações para a Rússia no que diz 

respeito à orientação em longo prazo. 

 
 

As  dimensões de Hofstede para a Rússia podem ser representadas graficamente e 

vistas na Figura 3, em que no eixo horizontal estão as dimensões de Hofstede e no vertical o 

valor do índice que pode ser de 0 - 100: 

Figura 3 - Índices Rússia segundo Hofstede (2010) 
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2.5 Gráfico comparativo das dimensões de Hofstede entre Brasil e Rússia. 

 

A Figura 4  mostra um comparativo das dimensões de Hofstede, IDP – Índice de 

distância do Poder, IDV – Índice de Individualismo, IMAS – Índice de Masculinidade, ICI – 

Índice de Controle da Incerteza e IOLP – Índice de Orientação ao Longo Prazo. 

 

Figura 4 - Índices de Hofstede (2010) – Comparativo Brasil e Rússia 

 

 

 

 

2.6 Resultados em Projetos 

 

Projetos geralmente envolvem gastos, ações únicas ou empreendimentos de altos 

riscos, e têm  de  ser completados numa certa data por um montante de dinheiro, dentro de 

alguma expectativa de desempenho. No mínimo,  todos os projetos necessitam de que seus 

objetivos sejam bem definidos e haja recursos suficientes para se poderem desenvolver as 

tarefas requeridas  (TUMAM, 1983). 

Para Rabechini JR., Carvalho e Laurindo (2002), esse conceito pode ser elevado, 

levando-se à compreensão do  gerenciamento de projetos. Segundo o PMI – Project 

Management Institute (PMBoK, 2008), gerenciamento de projetos reflete o aperfeiçoamento 

da administração das nove áreas de conhecimento definidas no modelo de processos 

gerenciais. São elas: a integração, escopo, prazos, custos, recursos humanos, aquisições, 
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qualidade, riscos, comunicação. O elevado entendimento dessas áreas permite atingir o 

sucesso no gerenciamento de projetos, conforme definido pelo PMBoK, (2008): “aplicação do 

conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender ou 

superar as necessidades e expectativas que os interessados (stakeholders) possuem no 

projeto”. 

Pinto & Slevin (1988) percebem que o conceito de sucesso em projetos tem ligação 

com o observador: “É familiar para nós alguns projetos que terminaram no prazo e orçamento 

devidos e foram considerados fracassos. De outro lado, existem vários exemplos de projetos 

que terminaram atrasados e muito além do orçamento e foram saudados como sucessos”. 

Lewis (1999) atesta que as expectativas e percepções pessoais bem como as 

circunstâncias  podem afetar a visão de sucesso e alerta que uma definição operacional para os 

termos de sucesso e também fracasso  é  necessária. Critérios para se classificar um projeto 

como bem-sucedido devem ser acordados entre as partes do projeto no seu inicio.  

Segundo Cleland & Ireland (2002), as partes interessadas no projeto  podem perceber 

diretamente o sucesso ou fracasso do projeto. Isso acaba fazendo com que o desempenho do 

projeto esteja fragilmente dependente da subjetividade de quem o avalia. Esses  autores, 

porém,  defendem que existem fatores que evidenciam o sucesso de um projeto, tais como o 

comprimento dos objetivos do projeto, do prazo e do orçamento;  os stakeholders acreditam 

que os resultados do projeto e a forma como foi administrado foram adequados, se o resultado 

do projeto gerou lucro ou alguma vantagem competitiva para a organização e os membros da 

equipe consideram a participação no projeto uma experiência valiosa. 

Para Shenhar e Dvir (2007), o resultado  ou sucesso de um projeto podem ser 

definidos  por cinco grupos de medidas:  (i) eficiência do projeto, (ii) impacto no cliente, (iii) 

impacto na equipe, (iv) sucesso comercial e direto e (v) preparação para o futuro. 

Neste estudo, a concentração está  nos resultados de prazo e custo somente, 

considerando-se  apenas o grupo de medida de eficiência do projeto de Shenhar e Dvir (2007). 

Eficiência em projeto representa uma medida de curto prazo em que se identifica se o projeto 

foi completado ou não de acordo com o plano, se foi completado a tempo, se seus gastos 

estavam dentro do orçamento. Para Shenhar e Dvir (2007), o cumprimento das restrições de 

recursos indica um projeto bem administrado e eficiente, mas não garante que terá sucesso e 

beneficiará a organização em longo prazo;  no entanto, com o aumento da concorrência e os 

ciclos de vida dos produtos mais curtos, o tempo para o mercado pode ser um componente 

competitivo crítico que não pode ser ignorado. 
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 A  importância de um gerenciamento efetivo torna-se ainda mais visível quando se 

isolam as dimensões de sucesso e coloca-se o foco em somente duas das variáveis de sucesso:  

custo e prazo. 

 

2.7 Síntese da teoria 

 

Inicialmente foi estudada a organização de projetos globais em empresas globalizadas, 

levando-se em conta a  dificuldade e complexidade desse tipo de gerenciamento e as 

competências necessárias para os integrantes das equipes de projetos. 

Posteriormente,  foram abordados os temas que representam as variáveis 

independentes;  aqui, mecanismos de integração e mecanismos culturais. Para os mecanismos 

de integração foi utilizada a estrutura proposta por Mitropoulos e Tatum (2000), em que se  

têm os mecanismos de integração posicionados em três dimensões:  a contratual, a 

organizacional e a tecnológica. Assim como nos mecanismos de integração,  acredita se que 

os mecanismos culturais também têm sua parcela de influência no desempenho do projeto.  A 

partir disso,  foram utilizados os estudos de Hofstede (1991). Ele apresenta cinco dimensões 

que, de certa forma, traçam um perfil da etnia e aspectos de negócio de diversas nações do 

mundo. Essas dimensões são apresentadas por Hofstede como:   a distância do poder, 

coletivismo versus individualismo, masculino versus feminino, controle de incerteza e 

orientação em longo prazo. 

Como neste estudo visa-se entender a influência dos mecanismos citados nos 

resultados dos projetos, foi feita uma visita literária ao tema em projetos, para se manter o 

foco no custo e no prazo. 

Na Quadro 2,  é possível verificar sucintamente as variáveis e os autores relacionados 

com  elas. 
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Quadro 2 - Síntese teórica 

TEMAS VARIÁVEIS AUTORES 

Mecanismos de 

integração 

Contratuais 

- Contratos 

- Relações de longo prazo 

- Parcerias 

Organizacionais 

- Equipes multifuncionais 

- Treinamentos 

- Parcerias e Relações inter-

organizacionais 

- Sistema de gestão da qualidade 

Tecnológicos 

- Ferramentas de computação 

 

MITROPOULOS e TATUM (2000), 

NAM e TATUM (1992), LAWRENCE e 

LORSCH (1967) 

MITROPOULOS e TATUM (2000), 

LAWRENCE e LORSCH (1967), NAM 

e TATUM (1992), ECCLES (1981), 

BIRREL (1981), POWELL (1987), 

GALBRAITH (1977), TUSHMAN e 

NADLER (1978) 

MITROPOULOS e TATUM (2000), 

LAWRENCE e LORSCH (1967), 

GALBRAITH (1977), TUSHMAN e 

NADLER (1978) 

Mecanismos 

Culturais 

As dimensões de Hofstede 

- Distância do Poder 

- Coletivismo vs Individualismo 

- Masculino vs Feminino 

- Controle de incerteza 

- Orientação ao longo prazo 

HOFSTEDE (1991),  PINTO (2005) 

   

Desempenho Prazo e Custo 

TUMAN (1983), RABECHINI JR, 

CARVALHO E LAURINDO (2002), 

PMI (2008), PINTO E SLEVIN 

(1988), LEWIS (1999), CLELAND e 

IRELAND (2002), SHENHAR e 

DVIR (2007). 
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3 METODOLOGIA 

 

A alternativa metodológica escolhida para o desenvolvimento deste trabalho foi o 

estudo de caso. Optou-se por estudo de múltiplos casos com abordagem descritiva do tipo 

quantitativa.  

O estudo de caso trata-se de uma investigação empírica que pesquisa fenômenos 

dentro de seu contexto real, em que o pesquisador não tem controle sobre eventos e variáveis, 

buscando apreender a totalidade de uma situação e, criativamente, descrever, compreender e 

interpretar a complexidade de um caso concreto (MARTINS e THEOPHILO,2009). 

Em termos da abordagem de estudo de caso, para Martins e Theóphilo (2009),  de 

modo geral, no enfoque de uma pesquisa orientada por um estudo de caso,  pode-se afirmar 

que avaliações quantitativas são mais adequadas ao processo de testar teorias, enquanto as 

avaliações qualitativas são mais aplicáveis em situações em que se deseja construir teorias. 

Num estudo de caso, parte-se de uma teoria preliminar, que pode ser aperfeiçoada ao longo do 

desenvolvimento do estudo, buscando-se evidências e dados da realidade (do caso), que 

possam demonstrar e defender, dentro dos limites das avaliações qualitativas, raramente das 

avaliações quantitativas, as teses previamente formuladas. 

Na abordagem quantitativa,  o estudo será feito por meio de um levantamento e a 

análise,  quantitativamente, voltada à comprovação das proposições, já explicitadas. A 

pesquisa quantitativa transforma opiniões em números, para que os dados possam ser 

analisados, fazendo uso de técnicas de estatística.  

Quanto à natureza, optou-se pela pesquisa descritiva, isto é, alternativa que visa 

descrever as características, fenômenos ou o estabelecimento de relações entre variáveis de 

uma população específica. A pesquisa descritiva tem por objetivo descrever e avaliar um 

determinado grupo (GIL, 1994). A técnica utilizada foi  o levantamento de dados por meio  de 

questionários.  

No caso deste estudo,  os sujeitos da pesquisa fazem parte de uma mesma organização. 

Com isso, buscou-se isolar o efeito que diferentes organizações teriam sobre os resultados dos 

projetos. Contudo as pessoas estão em quatro diferentes países e o estudo se limitou a 

entender como os mecanismos influenciam os projetos em cada país. 

Para o levantamento de dados,  duas abordagens foram programadas: evidências 

primárias e secundárias.  

Como fonte primária de evidências,  programou-se uma entrevista com roteiro 

semiestruturado com o vice-presidente de mercados emergentes e  envio de questionários 
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estruturados aos envolvidos em projetos tanto com gerentes de projetos quanto com  

engenheiros de projeto.  

Como fonte secundária de evidências,  utilizou-se a análise de documentos e registros 

históricos. Esse método tem como objetivo o estudo de uma unidade social que se analisa 

profunda e intensamente.  

 

3.1 Questão de pesquisa e proposições 

 

O objetivo proposto para este estudo foi entender a influência dos mecanismos 

culturais e de integração nos resultados de custo e prazo de projetos de uma empresa de 

engenharia multinacional.  

Para isso, como j mencionado, foi elaborada a seguinte questão:  

Como se dá a relação entre os mecanismos culturais e de integração no desempenho 

financeiro e de prazo dos projetos? 

Essa questão é expressa pelas seguintes proposições: 

P1: Os mecanismos de integração contratuais influenciam positivamente o 

desempenho financeiro dos projetos. 

P2: Os mecanismos de integração contratuais influenciam positivamente o 

desempenho de tempo dos projetos. 

P3: Os mecanismos de integração organizacionais influenciam positivamente os 

resultados econômicos dos projetos. 

P4: Os mecanismos de integração organizacionais influenciam positivamente os 

resultados de tempo dos projetos. 

P5: Os mecanismos de integração tecnológicos influenciam positivamente os 

resultados econômicos dos projetos. 

P6: Os mecanismos de integração tecnológicos influenciam positivamente os 

resultados de tempo dos projetos. 

P7: Os mecanismos culturais, com base no estudo de Hofstede (1991),  influenciam 

positivamente os resultados econômicos dos projetos. 

P8: Os mecanismos culturais, com base no estudo de Hofstede (1991),  influenciam 

positivamente os resultados de tempo dos projetos. 
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Para responder à questão de pesquisa e confirmar as proposições,  foi delineado um 

modelo teórico. 

O construto desse estudo é apresentado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Modelo teórico do estudo 

Variáveis independentes Variáveis dependentes

Mecanismo de Integração

- Contratual

- Organizacional

- Tecnológico

Mecanismos culturais

Desempenho

- Financeiro

- Prazo
Relação

 
 

 

Com esse construto,  pretende-se identificar as relações entre as variáveis 

independentes e dependentes para  se verificar a influência existente  entre elas. 

 

 

3.2 Objeto do Estudo 

 

O objeto deste estudo foi uma empresa de engenharia farmacêutica chamada NNE 

Pharmaplan pertencente ao grupo farmacêutico Novo Group, holding que mantém empresas 

como Novo Nordisk e Novozymes, líderes nos seus segmentos, farmacêutica e biotecnologia, 

respectivamente. 

NNE Pharmaplan nasceu na indústria farmacêutica. As empresas Novo Nordisk e 

Fresenius começaram a trabalhar com fármacos décadas atrás.  Essas empresas começaram a 

construir suas competências para a prestação de serviços de engenharia e consultoria para 

empresas farmacêuticas e de biotecnologia. A empresa de engenharia NNE, do grupo Novo 

Nordisk, adquiriu a Pharmaplan, do grupo Fresenius, em 2007,  formando a NNE 

Pharmaplan. A empresa tem-se empenhado em manter-se como fornecedor de engenharia e 

serviços de consultoria para clientes em todo o mundo por várias décadas. NNE Pharmaplan é 

a maior empresa internacional de engenharia e consultoria especializada na indústria 

farmacêutica e de biotecnologia.  
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As competências abrangem todas as disciplinas técnicas aplicáveis à engenharia, 

construção, validação, comissionamento, otimização e reconstrução de instalações para o 

desenvolvimento de produtos e plantas de produção, plantas-piloto e laboratórios. É uma  

organização flexível e integrada, em que engenheiros, arquitetos e farmacêuticos trabalham 

em conjunto e continuamente partilham  a sua experiência e conhecimento.  

Ao mesmo tempo, trabalha com um modelo global de engenharia que garante que 

cada projeto seja realizado da maneira mais eficiente. 

A NNE Pharmaplan abrange todos os segmentos desde biofármacos e vacinas até 

dispositivos médicos, e ajuda seus clientes a desenvolverem, estabelecerem e melhorarem a 

fabricação de seus  produtos, combinando engajamento em questões globais de saúde com 

uma abordagem holística com foco na necessidade de seus clientes por soluções totais.  

Trabalhando num setor com forte dependência,  a imprevisível área de pesquisa e 

desenvolvimento, combinada com pesado e muitas vezes mutante sistema de requisitos 

regulamentares de fabricação,  auxilia os clientes de “Life Science” 
1
 com sólida e vasta 

experiência de consultoria e engenharia, tendo executado em 2011 aproximadamente 2900 

projetos ao redor do mundo,  com um faturamento de cerca de US$ 300 milhões. 

Neste estudo, preocupou-se em analisar os escritórios do Brasil, localizados  em 

Curitiba-PR e os da Rússia,  localizados em Moscou e São Petersburgo. 

 

 

3.3 Processo de Pesquisa 

 

A definição do problema de pesquisa e de sua modelagem é o passo inicial mais 

importante do estudo (EISENHARDT, 1989). Para Yin (2001),  a importância da definição de 

pesquisa é inquestionável, pois é ela que define a estratégia da pesquisa a ser adotada. Para  

relembrar, para este estudo, a questão de pesquisa foi: Como os mecanismos de integração e 

cultura envolvidos no gerenciamento de projetos afetam os resultados econômicos e de tempo 

dos projetos? 

Com o intuito de demonstrar as relações estabelecidas no problema de pesquisa, um 

modelo conceitual da pesquisa foi proposta conforme o fluxo apresentado na Figura 6. 

 

 

                                                           
1
 Life Sciences – Ciências da vida,  em Inglês. 
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Figura 6 – Fluxo metodológico do estudo 

 

 

3.3.1 Estratégia e coleta de dados de Pesquisa 

 

Optou-se, neste estudo,  a utilização da técnica de levantamento em que,  por sua vez,  

aplicou-se um questionário respondido pelos integrantes das equipes de projetos nos 

escritórios dos países do Brasil e Rússia, apêndice 1, como fonte de dados. Os levantamentos 

foram utilizados para que o pesquisador fosse capaz de responder a questões relativas a 

relações entre características e/ou distribuição de variáveis, pessoas ou grupos (MARTINS; 

THEÓPHILO, 2007). 

A escolha da extensão da amostra é fundamental para a validação do modelo proposto 

e das análises finais do estudo (HAIR et al.,2009). Como o estudo foi realizado no Brasil e 

Rússia, a população de respondentes de acordo com cada país está identificada na Tabela 1, o  

tamanho da amostra,  na Tabela 2. 

Tabela 1 – População de respondentes de acordo com o país 

Classes                                             Brasil Rússia 

Gerentes e Líderes de Projeto 5 3 

Engenheiros de Projeto 7 41 

Total 12 44 
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Tabela 2 – Amostra de respondentes de acordo com o país 

Classe                                             Países 
Brasil Rússia 

Esperado Real Esperado Real 

Gerentes e Líderes de Projeto 2 5 1 7 

Engenheiros de Projeto 5 4 15 7 

Total 7 9 16 14 

 

A coleta de dados foi realizada com o envio de questionários aos respondentes em 

cada um dos países por meio de sites especializados em surveys pela  internet. Para a 

mensuração das informações, foi utilizada como ferramenta a escala de Likert com cinco 

pontos,  em que  o primeiro é considerado o mais discordante e o quinto, o mais concordante. 

O instrumento foi apresentado em três seções principais: a primeira refere-se à caracterização 

da identificação do respondente com seis parâmetros; a segunda trata das informações dos 

últimos projetos nos quais o respondente esteve envolvido e conta com seis parâmetros;  por 

último, a terceira seção tem como objetivo coletar informações sobre os mecanismos de 

integração e culturais divididos em dimensões conforme se mostra na Tabela 3:  

Tabela 3 – Divisão das dimensões do estudo 

Variáveis                       Parâmetros Parâmetros 

MI - Contratual 13, 14, 15, 16 

MI – Organizacional 17, 18, 19, 20 

MI – Tecnológico 21, 22, 23, 24 

MC – Distância hierárquica 25, 26, 27, 28, 29 

MC – Individualismo 30, 31, 32, 33, 34 

MC – Masculinidade 35, 36, 37, 38, 39 

MC- Controle de incerteza 40, 41, 42, 43, 44 

MC – Orientação ao longo prazo 45, 46, 47, 48, 49 

Resultado- Custo 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 

Resultado – Prazo 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 

 

 

 

3.4 Procedimento para análise dos dados 

 
Normalmente, as ciências do comportamento dificilmente possuem dados que 

suportem as suposições para o uso de testes paramétricos, fazendo com que os testes não 

paramétricos se sobressaiam nessa área. Para os estudos onde a amostra é pequena e com 

natureza correlacional, as técnicas estáticas adotadas são não paramétricas (SIEGEL, 2006). 
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Entende se que caso exista uma distribuição uniforme das respostas haveriam 

evidências de que nem as características culturais nem as de integração influenciariam os 

resultados dos projetos. 

Para analise será utilizada as ferramentas da estatística descritiva para testar a 

confiabilidade dos dados e suas relações. 

Para testar a amostra será verificada a distribuição das respostas para saber se são 

uniformes ou não. Esta análise irá determinar que se ocorresse a distribuição uniforme das 

respostas, haverá evidências de que nem os mecanismos de integração nem os mecanismos 

culturais entre os países em questão influenciariam os desempenhos das equipes e os 

resultados dos projetos. Será aplicado o teste Kolmogorov-Smirnov para determinar se os 

valores da amostra podem ser considerados como oriundos de uma população com 

determinada distribuição teórica, isto é possível determinando-se o ponto em que essas duas 

distribuições, teórica e observada, acusam maior divergência. 

Para o teste das preposições será utilizado o teste não paramétricos, o Teste X2 para 

comparar as frequências obtidas com as frequências teóricas, calculadas para o mesmo 

número de dados das amostras. 

 

Análise quantitativa 

Como já mencionado, este estudo tem como objetivo mostra a aceitação ou rejeição 

das proposições de pesquisas formuladas anteriormente. Para isso o uso de estudos de 

natureza correlacional cuja a amostra é pequena, utilizam-se as técnicas estatísticas não-

paramétricas (SIEGEL,2006) 

Com relação a amostra, verificou-se a distribuição das respostas dadas as perguntas 

era uniformes ou não. Para tanto, se ocorresse uma distribuição uniforme das respostas 

haveriam evidências de que os mecanismo poderiam influenciar o desempenho dos projetos. 

Foi aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov, que segundo Siegel(2006), determina se os 

valores da amostra podem razoavelmente ser considerados como provenientes de uma 

população com determinada distribuição teórica. Essa analise pode ser vista na Tabela 4 

Tabela 4 – Distribuição uniforme da amostra – Teste Kolmogorov-Smirnov 

Teste de Kolmogorov - Smirnov 

Respostas 1 2 3 4 5 

Modelo Teórico 243,8 243,8 243,8 243,8 243,8 

Observado 63 209 419 380 148 
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Freq. Acumulada teórica 20% 405 60% 80% 100% 

Freq. Acumulada observada 5,17% 22,31% 56,69% 87,86% 100% 

 

Para o Teste Kolmogorov-Smirnov foram considerados duas hipóteses, H0 e H1, 

onde: 

H0= A distribuição testada pode ser utilizada para prever o comportamento dos dados 

observados; e 

H1= A distribuição testada não pode ser utilizada para prever o comportamento dos 

dados observados 

Como foi considerado um α=0,05 e Dcrítico=0,27, e o resultado obtido foi 

Dmax=0,40, nota-se que o Dmax é maior que o Dcrítico, o que permitiu aceitar a hipótese H0, 

evidenciando que os mecanismos de integração e culturais podem ser associados ao 

desempenho financeiro e de prazo dos projetos. 

 

 

Análise qualitativa 

 

A análise foi feita da seguinte forma, foram agrupadas as respostas dos participantes 

dos dois países em duas dimensões, a primeira diz respeito aos mecanismos de integração e 

mecanismos culturais, e a segunda quanto ao desempenho financeiro e de tempo. 

Cada dimensão foi dividida em três grupos; o primeiro grupo dos que concordam com 

as afirmações, os que discordam e os que são indiferentes, ou seja, não concordam e nem 

discordam. 

Para o grupo que concorda com as afirmações foram consideradas somente as 

respostas com valores quatro e cinco na escala de Likert. O grupo que discorda das 

afirmações teve as respostas consideradas com valores um e dois. E o grupo que é indiferente 

contabilizaram as respostas com valores iguais a três, como ilustrado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Agrupamento dos respondentes quando aos valores das respostas 

Agrupamento  Valores 

Discordam 1 e 2 

Indiferente 3 

Concordam 4 e 5 
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Os valores foram transformados em porcentagem, para facilitar a comparação, com 

isso os valores encontrados na primeira dimensão foram comparados com os valores 

encontrados nos grupos da segunda dimensão.  

Para que o mecanismo fosse considerado como influente as valores das respostas do 

grupo dos que concordam deveria ser maior do que os discordam, sendo desconsideradas as 

respostas do grupo dos indiferentes. E não influente caso os valores do grupo dos que 

discordam fosse maior. 

Para determinar se a influência foi positiva as porcentagens dos que concordam com o 

desempenho financeiro e de tempo deveria ser maior que os valores do que os que discordam. 

Sendo desconsideradas as respostas do grupo dos indiferentes. 

Sendo assim para confirmar as proposições os grupos das duas dimensões devem ter 

valores maiores para o grupo dos que concordam, caso contrário, as proposições não podem 

ser validadas. 

A Tabela 6 mostrada resumidamente como a comparação deve ser feita para validar as 

proposições. 

Tabela 6 – Comparação dos grupos de respondentes entre as dimensões dos mecanismos e do desempenho 

Mecanismo Grupo 

predominante 

Desempenho Proposição 

Mecanismo de Integração Contratual Concorda Concorda Confirmada 

Mecanismo de Integração Organizacional Concorda Concorda Confirmada 

Mecanismo de Integração Tecnológica Concorda Concorda Confirmada 

Mecanismo Cultural Concorda Concorda Confirmada 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Neste capítulo busca-se apresentar e analisar os dados obtidos acerca das relações 

entre os mecanismos culturais e de integração nos desempenhos financeiro e de prazo. 

A análise foi dividida em duas dimensões, a saber: 

- análise quantitativa: estatística descritiva para testar as proposições do estudo e 

- análise qualitativa: apresentação dos estudos no Brasil e Rússia. 

A amostra foi constituída de 23 respondentes:  9 do Brasil e 14 da Rússia. 

 

4.1 Análise descritiva dos dados. 

 

A análise descritiva feita neste tópico visou avaliar as variáveis dependentes e 

independentes e seus respectivos indicadores individualmente, sem a pretensão de se 

estabelecerem relações entre elas. O foco recai no conteúdo dos dados e não nas análises das 

proposições. 

A identificação dos respondentes considerou sua localização geográfica, tempo de 

empresa, função e área de atuação. 

 

Identificação do respondente 

 

 Quanto aos respondentes dos 9 brasileiros,  o tempo médio de trabalho na empresa 

ficou em 1,5 ano, dos quais  66,7% deles com menos de 1 ano, 8,3% entre 1 e 5 anos, 8,3% 

entre 5 e 10 anos e 8,3% com mais de 10 anos de vínculo com a empresa. 

Na Rússia foram 14 respondentes, com tempo médio de trabalho na empresa de 2,5 

anos, dos quais 15% com menos de 1 ano, 80% entre 1 e 5 anos, 0% entre 5 e 10 anos e 5% 

com mais de 10 anos de serviços prestados à companhia. 

 Funcionalmente,  a amostra brasileira ficou dividida em 33,3% de gerentes de projeto, 

22,2% de líderes de projeto e 44,4% de engenheiros de projeto, o que representa uma amostra 

forte, pois mais da metade dos respondentes estão envolvidos no gerenciamento de projetos. 

A subsidiária russa teve um número proporcionalmente maior de engenheiros de 

projetos respondentes ao questionário:  15% de gerentes de projeto, 20% de líderes de projeto 

e 65% de engenheiros de projetos. 
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No que diz respeito às disciplinas avaliadas,  as respostas deram-se  como ilustra o 

Quadro 3: 

 

Quadro 3 - Identificação dos respondentes – Áreas de atuação 

 Variáveis Resultados (%) 

  Áreas de atuação Brasil Rússia 

Processo 22,2 23,8 

Automação 33,3 9,5 

Civil / Arquitetura  0,0 33,3 

Água / HVAC 11,1 9,5 

Qualidade / Validação 11,1 4,8 

Outros 22,2 19,0 

 

 

Observa-se que a maioria dos respondentes no Brasil atua na área de automação 

enquanto na Rússia a maioria atua com engenharia civil e arquitetura. Nota-se, também,  que 

em ambos os países a qualidade ficou com as menores porcentagens de respondentes. 

Quanto à área de civil e arquitetura,  o Brasil não teve respondentes,  enquanto a 

Rússia teve seu maior número de respostas nessa área. Isso pode ser explicado pelo  fato de 

no Brasil o escritório ainda estar em seu primeiro ano e na Rússia estarem estabelecidos. 

 

 

Identificação do projeto 

 

Os projetos foram selecionados levando-se em conta critérios de tipologia: conceitual, 

básico, detalhado, execução, comissionamento e qualificação e outros,  em caso de o 

respondente estar envolvido num projeto de consultoria ou em outra atividade.  

O Quadro 4 mostra os resultados obtidos quanto à identificação dos projetos.  Os  

respondentes estão normalmente envolvidos em mais de um projeto ao mesmo tempo.  Cada 

respondente foi questionado quanto aos seus últimos três projetos. Isso explica a porcentagem 

maior em cada um dos critérios apresentados. 
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Quadro 4 – Identificação dos projetos 

 País 
 Brasil % Rússia % 

Tipo de projeto 

Projeto Conceitual 14,8 21,4 

Projeto Básico 18,5 33,3 

Projeto Detalhado 25,9 26,2 

Execução 14,8 11,9 

Comissionamento e qualificação 14,8 2,4 

Outros 11,1 4,8 

    

 De onde eram as pessoas 

Do mesmo escritório 11,1 43,4 

Do mesmo país 66,7 39,1 

De países diferentes 22,2 17,5 

    

A empresa que pertenciam 
Da mesma companhia 55,6 61,9 

De duas ou mais companhias 44,4 14,3 

    

Tamanho das equipes 

Menor que 4 33,3 0,0 

de 5 a 10 pessoas 55,6 28,6 

de 11 a 20 pessoas 0 9,5 

Maior que 20 pessoas 11,1 42,8 

    

 País de origem dos 

membros 

Brasil 59,3 0 

Rússia 0 38,8 

Dinamarca 14,8 22,2 

China 3,7 5,6 

Índia 7,4 0 

Alemanha 0 11,2 

Outros 14,8 22,2 

 

O Quadro 4 apresenta dados interessantes. Veja-se a seguir.   

Os dois países estão envolvidos em projetos básicos e detalhados com maior 

porcentagem que os demais tipos. Quanto à origem das pessoas é possível perceber que a 

Rússia apresenta maior porcentagem em projetos com pessoas do mesmo escritório e no 

Brasil é maior a porcentagem de projetos com pessoas do mesmo país. 

A Rússia apresenta maior porcentagem de projetos com a mesma empresa, enquanto  o Brasil 

possui a mesma porcentagem levemente maior de projetos com a mesma companhia do que 

com duas ou mais. 

Quanto aos tamanhos das equipes,  é possível perceber que o Brasil possui equipes 

menores enquanto a Rússia, equipes com maior número de pessoas. 
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Quanto aos países de origem dos envolvidos com os projetos,  o Brasil está mais 

independente com uma porcentagem maior de brasileiros,  enquanto a Rússia possui uma 

porcentagem maior de envolvidos estrangeiros. 

 

4.2 Análise descritiva dos dados do Brasil. 

 

Neste capitulo serão analisados descritivamente os dados referentes aos respondentes 

do Brasil; posteriormente,  será feita a mesma análise dos dados dos respondentes da Rússia a 

fim de se possibilitar uma comparação futura. 

 

Mecanismos de Integração contratuais 

 

O questionário visou identificar os mecanismos de integração contratuais. A Tabela 7 

mostra os resultados obtidos referentes aos mecanismos de integração contratuais referentes 

ao Brasil.  

 

Tabela 7 – Indicadores de mecanismos de integração contratuais - Brasil 

Mecanismos de integração contratual Discordam Concordam  Indiferentes 

Os contratos entre as empresas são claros 1 5 3 

Existe algum procedimento para relacionamentos 

de longo prazo com outras companhias 
5 4 0 

Existem parcerias com outras empresas 1 6 2 

Os procedimentos contratuais são seguidos 1 8 0 

Porcentagem geral do bloco %  22,2 63,9  13,9 

 

A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos no indicador dos mecanismos de integração 

contratuais. Verifica-se que os integrantes das equipes de projetos entendem que os 

mecanismos de integração contratuais são seguidos, pois 63,9% concordam com as 

afirmações. O indicador de que os procedimentos contratuais são seguidos ficou com maior 

pontuação e a existência de procedimentos para relacionamentos de longo prazo recebeu a 

menor pontuação. 

 

 

Mecanismos de Integração organizacionais 

O questionário visou identificar os mecanismos de integração organizacionais. 
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A Tabela 8 mostra os resultados obtidos quanto aos  mecanismos de integração 

organizacional. 

 

Tabela 8 – Indicadores de mecanismos de integração organizacionais - Brasil 

Mecanismos de integração organizacional Discordam Concordam  Indiferentes 

Existem procedimentos de treinamento claramente 

estabelecidos 
2 4 3 

Existe um sistema de qualidade instalado 
3 4 2 

Existem equipes multifuncionais nos projetos 
1 5 3 

Os procedimentos de treinamento são seguidos 
1 3 5 

Porcentagem geral do bloco %  19,4 44,4 36,1 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados obtidos no indicador dos mecanismos de integração 

organizacionais. Verifica-se que os integrantes das equipes de projetos entendem que os 

mecanismos de integração organizacionais são seguidos, pois 44,4% concordam com as 

afirmações. O indicador da existência de times de projetos multifuncionais ficou com maior 

pontuação e o indicador de os procedimentos de treinamento são seguidos recebeu a menor 

pontuação. 

 

Mecanismos de Integração tecnológicos 

O questionário teve a intenção de identificar os mecanismos de integração 

tecnológicos. A Tabela 9 mostra os resultados obtidos  quanto aos  mecanismos de integração 

tecnológicos.  

 

Tabela 9 – Indicadores de mecanismos de integração tecnológicos - Brasil 

Mecanismos de integração tecnológicos Discordam Concordam  Indiferentes 

Existem ferramentas computacionais que ajudam 

as equipes no trabalho 
0 8 1 

As ferramentas computacionais funcionam 

adequadamente 
0 7 2 

As ferramentas computacionais são eficientes 0 7 2 

Existe uma boa conexão com o escritório da matriz 0 8 1 

Porcentagem geral do bloco % 0,0   83,3 16,7 
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A  Tabela 9 apresenta os resultados obtidos no indicador dos mecanismos de 

integração tecnológicos. 83,3% dos respondentes concordam que existem mecanismos de 

integração tecnológicos. Os indicadores de que as ferramentas computacionais ajudam as 

equipes de projetos e de que existe uma boa conexão com a matriz ficaram com a maior 

pontuação. Os indicadores de que as ferramentas computacionais funcionam adequadamente e 

de que são eficientes receberam a menor pontuação. 

 

Mecanismos Culturais – Distância do Poder 

Neste ponto,  o questionário visou identificar os mecanismos culturais de distância do 

poder. A Tabela 10 mostra os resultados obtidos quanto aos  mecanismos culturais – distância 

do poder.  

 

Tabela 10 – Indicadores de mecanismos culturais – distância do poder - Brasil 

Mecanismos culturais - Distância do Poder 
Discordam Concordam  Indiferentes 

Os empregados são livres para discutir uma ordem de 

seus gerentes quando não concordam 
1 8 0 

As pessoas fazem o que são solicitadas a fazer, 

mesmo que não concordem 
1 6 2 

Os superiores sempre têm de ter a iniciativa de iniciar 

as tarefas 
2 2 5 

Existem gerentes que colocam a equipe junta para 

tomar decisões importantes, estimulando a discussão e 

concordando com a decisão escolhida pela maioria. 

1 6 2 

Os empregados têm acesso direto às pessoas com 

posição hierárquica mais alta 
1 7 1 

Porcentagem geral do bloco % 13,3 64,4 22,2 

 

A Tabela 10 apresenta os resultados obtidos no indicador dos mecanismos culturais – 

distância do poder. Verifica-se que os integrantes das equipes de projetos entendem que os 

mecanismos culturais de distância do poder existem, pois 64,4% dos respondentes concordam 

com as afirmações. O indicador de que os empregados têm acesso direto às pessoas de maior 

posição hierárquica ficou com maior pontuação e o de que  os superiores devem sempre tomar 

a iniciativa de iniciar as tarefas recebeu a menor pontuação. 
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Mecanismos Culturais – Individualismo 

Esta parte do questionário tem a intenção de identificar os mecanismos culturais de 

individualismo versus coletivismo. 

A Tabela 11 mostra os resultados obtidos quanto aos mecanismos culturais – 

individualismo.  

 

 
 
 
 
Tabela 11 – Indicadores de mecanismos culturais – individualismo - Brasil 

Mecanismos culturais - Individualismo Discordam Concordam  Indiferentes 

Os empregados costumam cooperar e colaborar em 

seus relacionamentos profissionais 
0 8 1 

Os interesses individuais estão acima dos interesses 

coletivos 
5 1 3 

As decisões são tomadas após consenso 0 8 1 

O espirito de equipe é valorizado mesmo se os 

objetivos individuais forem prejudicados 
0 3 6 

Existe considerável liberdade para executar as tarefas 

do seu jeito 
1 6 2 

Porcentagem geral do bloco % 13,3 57,8 28,9 

 

A Tabela 11 apresenta os resultados obtidos no indicador dos mecanismos culturais – 

Individualismo versus coletivismo. O grupo dos que concordam apresentou maior 

percentagem de respostas com 57,8%, indicando que os integrantes das equipes de projetos 

entendem que os mecanismos culturais de individualismo existem. Os indicadores de que os 

empregados usam a colaboração e cooperação em seus relacionamentos profissionais e de que 

a decisão é tomada após consenso ficaram com maior pontuação e o indicador de que os 

interesses individuais estão acima dos interesses coletivos recebeu a menor pontuação. 

 

Mecanismos Culturais – Masculinidade 

Esta parte do questionário visou identificar os mecanismos culturais de masculinidade 

versus feminilidade. A Tabela 12 mostra os resultados obtidos quanto aos mecanismos 

culturais – masculinidade.  

 
Tabela 12 – Indicadores de mecanismos culturais – masculinidade - Brasil 

Mecanismos culturais - Masculinidade 
Discordam Concordam  Indiferentes 

Em geral as pessoas gostam de trabalhar na NNE 

em longo prazo 
0 7 2 
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Homens e mulheres são tratados rigorosamente 

do mesmo jeito 
0 9 0 

As pessoas querem trabalhar com colegas que 

colaborem uns com os outros 
0 9 0 

As oportunidades para posições superiores são 

mais acessíveis aos homens que às mulheres 
6 0 3 

A maior parte dos empregados facilmente 

expressa suas emoções sobre  os outros 
3 2 4 

Porcentagem geral do bloco % 20,0  60,0 20,0 
 
 
 

A Tabela 12 apresenta os resultados obtidos no indicador dos mecanismos culturais – 

masculinidade versus feminilidade. 60% dos respondentes concordam com as afirmações. 

Isso  indica que eles entendem que os mecanismos culturais de masculinidade existem. Os 

indicadores de que os empregados masculinos e femininos são tratados do mesmo modo e de 

que as pessoas querem trabalhar com colegas que colaborem uns com os outros ficaram com 

maior pontuação e o indicador de que as oportunidades para posições mais altas são mais 

sensíveis para os homens do que para as mulheres recebeu a menor pontuação. 

 

Mecanismos Culturais – Controle da Incerteza 

 

Neste bloco,  o questionário visou  identificar os mecanismos culturais de controle da 

incerteza. A Tabela 13 mostra os resultados obtidos quanto aos mecanismos culturais – 

controle da incerteza.  

 

Tabela 13 – Indicadores de mecanismos culturais – controle da incerteza - Brasil 

Mecanismos culturais - Controle da incerteza 
Discordam Concordam  Indiferentes 

A maior parte dos empregados prefere que as tarefas 

sejam muito bem estruturadas e com ordens claras 
0 4 5 

É comum para os empregados se sentirem tensos e 

nervosos no período de trabalho 
4 3 2 

As pessoas sentem-se ameaçadas por perder seus 

empregos
1
 

7 0 2 

Grande parte do trabalho é bem planejada, com poucos 

eventos inesperados. 
3 4 2 

Existem procedimentos para quase tudo 2 4 3 

Porcentagem geral do bloco % 20 48,9 31,1 

 

                                                           
1
  Está afirmação é inversa, ou seja, as pessoas quando discordam da afirmação estão concordando com a 

existência do mecanismo cultural, por isso a porcentagem de concordantes é maior. 
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A Tabela 13 apresenta os resultados obtidos no indicador dos mecanismos culturais – 

controle da incerteza. Verifica-se que os integrantes das equipes de projetos entendem que os 

mecanismos culturais de controle da incerteza existem, pois 48,9% concordam. O indicador 

de que as pessoas se sentem ameaçadas por perder seus empregos ficou com a maior 

pontuação e o indicador de que a maior parte dos empregados prefere que as tarefas sejam 

claras e definidas ficou com a maior pontuação. 

 

Mecanismos Culturais – Orientação ao longo prazo 

Nesta sequência de afirmações,  o questionário visou identificar os mecanismos 

culturais de orientação em longo prazo. A Tabela 14 mostra os resultados obtidos quanto aos 

mecanismos culturais – orientação em  longo prazo.  

 

Tabela 14 – Indicadores de mecanismos culturais - orientação em longo prazo - Brasil 

Mecanismo culturais - Orientação ao longo prazo 
Discordam Concordam  Indiferentes 

As pessoas têm planos para estarem preparadas  para o 

futuro 
1 5 3 

Se você alcançar os marcos de projeto, tudo bem,  e se 

não alcançar nada acontece. 
4 1 4 

Existe um alto grau de encorajamento para o futuro 0 6 3 

O planejamento das atividades é valorizado 0 6 3 

Não existe a necessidade de planejamento porque as 

coisas acabam de um jeito e  ninguém tem controle 

sobre elas 

6 1 2 

Porcentagem geral do bloco 24,4 42,2 33,3 

 

A Tabela 14 apresenta os resultados obtidos no indicador dos mecanismos culturais – 

orientação em longo prazo. Verifica-se que os integrantes das equipes de projetos entendem 

que os mecanismos culturais de orientação em longo prazo existem, pois 42,2% concordam 

com  as afirmações. Os indicadores de que as atividades planejadas são sempre valorizadas e 

de que existe um alto grau de encorajamento para o futuro ficaram com maiores pontuações e 

o de que não é necessário o planejamento porque no final ninguém tem controle sobre os 

planos recebeu a menor pontuação. 
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Desempenho em projetos – financeiro 

 

Com as questões formuladas neste bloco do questionário,  teve-se a intenção de 

identificar os indicadores de desempenho financeiro.  

A Tabela 15 mostra os resultados obtidos quanto ao desempenho financeiro.  

 

Tabela 15 – Indicadores de desempenho financeiro - Brasil 

Desempenho em projetos – financeiro 
Discordam Concordam  Indiferentes 

Os custos dos projetos são mantidos como 

planejados  durante todo o projeto  e estabelecidos 

no contrato 

2 4 3 

O projeto sempre acaba mais caro que o planejado 3 2 4 

Os custos dos projetos são menores quando as 

ferramentas da tecnologia da informação são 

utilizadas 

2 0 7 

As decisões dos gerentes são seguidas sem discussão 

mesmo se o custo do projeto for aumentar 
7 0 2 

O custo do projeto aumenta quando os objetivos 

pessoais são envolvidos na tomada de decisão 
3 0 6 

Os custos dos projetos são maiores quando homens e 

mulheres estão trabalhando juntos 
3 1 5 

Existem procedimentos para se evitar que o custo 

dos projetos sejam maiores 
4 2 3 

Os custos dos projetos não são avaliados para 

projetos futuros 
2 2 5 

Porcentagem geral do bloco % 36,1 15,3 48,6 

 

 

A Tabela 15 apresenta os resultados obtidos no indicador de desempenho financeiro 

em projetos. Verifica-se que os integrantes das equipes de projetos entendem a importância 

dos desempenhos financeiros em projetos. No entanto a maioria, com 36,1%,  discordam dos 

resultados dos últimos projetos em função das afirmações propostas. Os indicadores de que os 

projetos sempre acabam mais caros do que planejados e  de que os custos do projeto são 

menores quando utilizadas ferramentas da tecnologia de informação ficaram com maior 

pontuação e o indicador de que os custos do projeto são maiores quando homens e mulheres 

trabalham juntos recebeu a menor pontuação. 
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Desempenho em projetos – prazo 

 
Com as questões deste bloco do questionário procurou-se identificar os indicadores de 

desempenho de prazo. A Tabela 16 mostra os resultados obtidos quanto ao desempenho de 

prazo.  

 

Tabela 16 – Indicadores de desempenho de prazo - Brasil 

Desempenho em projetos - prazo 
Discordam Concordam  Indiferentes 

Os prazos dos projetos são mantidos como 

planejados durante todo o projeto e estabelecidos no 

contrato 

3 5 1 

O projeto sempre acaba mais tarde que o planejado 3 3 3 

Os prazos dos projetos são menores quando as 

ferramentas da tecnologia da informação são 

utilizadas 

1 2 6 

As decisões dos gerentes são seguidas sem discussão 

mesmo que os prazos dos projetos aumentem 
5 1 3 

Os prazos do projeto aumentam quando os objetivos 

pessoais são envolvidos na tomada de decisão 
4 1 4 

Os prazos dos projetos são maiores quando homens  

e mulheres estão trabalhando juntos 
5 0 4 

Existem procedimentos para se evitar que os prazos 

dos projetos sejam maiores 
3 2 4 

Os prazos dos projetos não são avaliados para 

projetos futuros 
4 2 3 

Porcentagem geral do bloco % 38,9 22,2 38,9 

 

A Tabela 16 apresenta os resultados obtidos no indicador de desempenho de prazo em 

projetos. Verifica-se que os integrantes das equipes de projetos entendem os desempenhos 

prazos em projetos e que 36,1% dos respondentes discordam dos resultados dos últimos 

projetos em função das afirmações propostas. Os indicadores de que existem procedimentos 

para se evitar que o prazo do projeto se estenda ficou com maior pontuação e o de que os 

prazos dos projetos se estendem quando homens e mulheres trabalham juntos recebeu a menor 

pontuação. 
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4.3 Análise descritiva dos dados da Rússia. 

 

Nesta parte deste capítulo serão analisados descritivamente os dados referentes aos 

respondentes da Rússia, assim como foi feita a análise dos dados dos respondentes do Brasil a 

fim de se possibilitar a comparação entre os dois países e as duas culturas. 

 

Mecanismos de Integração contratuais 

 

O questionário visou identificar os mecanismos de integração contratuais. A Tabela 17 

mostra os resultados obtidos quanto aos mecanismos de integração contratual referentes ao 

Brasil: 

Tabela 17 – Indicadores de mecanismos de integração contratual – Rússia 

Mecanismos de integração contratual Discordam Concordam  Indiferentes 

Os contratos entre as empresas são claros 1 8 5 

Existe algum procedimento para 

relacionamentos de longo prazo com outras 

companhias 

2 9 3 

Existem parcerias com outras empresas 1 6 7 

Os procedimentos contratuais são seguidos 1 10 3 

Porcentagem geral do bloco %  8,9 58,9 32,1 

 

A Tabela 17 apresenta os resultados obtidos no indicador dos mecanismos de 

integração contratuais. Verifica-se que os integrantes das equipes de projetos entendem que os 

mecanismos de integração contratuais são seguidos, pois 58,9% concordam com as 

afirmações. O indicador de que os procedimentos contratuais são seguidos ficou com maior 

pontuação e que a existência de parcerias com outras empresas recebeu a menor pontuação. 

 

Mecanismos de Integração organizacionais 

O questionário visou identificar os mecanismos de integração organizacionais. 

A Tabela 18 mostra os resultados obtidos quanto aos mecanismos de integração 

organizacional.  

 

Tabela 18 – Indicadores de mecanismos de integração organizacionais – Rússia 

Mecanismos de integração organizacional Discordam Concordam  Indiferentes 

Existem procedimentos de treinamento 

claramente estabelecidos 
5 6 3 



69 
 

 

Existe um sistema de qualidade instalado 1 8 5 

Existem equipes multifuncionais nos projetos 0 9 5 

Os procedimentos de treinamento são seguidos 2 7 5 

Porcentagem geral do bloco 14,3 53,6 32,1 

 

A Tabela 18 apresenta os resultados obtidos no indicador dos mecanismos de 

integração organizacionais. Verifica-se que os integrantes das equipes de projetos entendem 

que os mecanismos de integração organizacionais são seguidos, pois 53,6% concordam com 

as afirmações. O indicador da existência de times de projetos multifuncionais ficou com 

maior pontuação e o de que a existência de procedimentos claros de treinamento recebeu a 

menor pontuação. 

 

Mecanismos de Integração tecnológicos 

 

O questionário teve a intenção de identificar os mecanismos de integração 

tecnológicos. 

A Tabela 19 mostra os resultados obtidos quanto aos mecanismos de integração 

tecnológicos. 

 

Tabela 19 – Indicadores de mecanismos de integração tecnológicos – Rússia 

Mecanismos de integração tecnológicos Discordam Concordam  Indiferentes 

Existem ferramentas computacionais que 

ajudam as equipes no trabalho 
0 10 4 

As ferramentas computacionais funcionam 

adequadamente 
0 10 4 

As ferramentas computacionais são eficientes 2 9 3 

Existe uma boa conexão com o escritório da 

matriz 
2 8 5 

Porcentagem geral do bloco % 5,4 66,1 28,6 

 

A Tabela 19 apresenta os resultados obtidos no indicador dos mecanismos de 

integração tecnológicos. Verifica-se que os integrantes das equipes de projetos entendem que 

os mecanismos de integração tecnológicos são importantes, representados por 83,3% dos 

respondentes concordando com as afirmações. O indicador de que as ferramentas 
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computacionais ajudam as equipes de projetos ficou com maior pontuação e o de que as 

ferramentas computacionais são eficientes recebeu a menor pontuação. 

 

Mecanismos Culturais – Distância do Poder 

Neste ponto,  o  questionário visou identificar os mecanismos culturais de distância do 

poder. A Tabela 20 mostra os resultados obtidos quanto aos mecanismos culturais – distância 

do poder.  

 

Tabela 20 – Indicadores de mecanismos culturais – distância do poder – Rússia 

Mecanismos culturais - Distância do Poder 
Discordam Concordam  Indiferentes 

Os empregados são livres para discutir uma ordem de 

seus gerentes quando não concordam 
4 7 3 

As pessoas fazem o que são solicitadas a fazer 

mesmo que  não concordem 
2 10 2 

Os superiores sempre têm de ter a iniciativa de iniciar 

as tarefas 
1 8 5 

Existem gerentes que colocam a equipe junta para 

tomar decisões importantes, estimulando a discussão 

e concordando com a decisão escolhida pela maioria 

2 7 5 

Os empregados têm acesso direto às pessoas com 

posição hierárquica mais alta 
1 9 4 

Porcentagem geral do bloco %  14,3 58,6 27,1 

 

A Tabela 20 apresenta os resultados obtidos no indicador dos mecanismos culturais – 

distância do poder. Verifica-se que os integrantes das equipes de projetos entendem que os 

mecanismos culturais de distância do poder existem, pois 58,6% dos respondentes concordam 

com as afirmações. O indicador de que os empregados têm acesso direto às pessoas de maior 

posição hierárquica ficou com maior pontuação e o de que os empregados são livres para 

argumentar uma ordem de seus gerentes quando não concordam recebeu a menor pontuação. 

 

Mecanismos Culturais – Individualismo 

Esta parte do questionário teve  a intenção de identificar os mecanismos culturais de 

individualismo versus coletivismo. 

A Tabela 21 mostra os resultados obtidos quanto aos mecanismos culturais – 

individualismo.  

 
Tabela 21 – Indicadores de mecanismos culturais – individualismo – Rússia 
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Mecanismos culturais - Individualismo Discordam Concordam  Indiferentes 

Os empregados costumam cooperar e colaborar em 

seus relacionamentos profissionais 
0 10 4 

Os interesses individuais estão acima dos interesses 

coletivos 
7 4 3 

As decisões são tomadas após consenso 4 5 5 

O espírito de equipe é valorizado mesmo se objetivos 

individuais forem prejudicados 
4 4 5 

Existe considerável liberdade para executar as tarefas 

do seu jeito 
3 7 3 

Porcentagem geral do bloco % 26,5 44,1 29,4 

 

A Tabela 11 apresenta os resultados obtidos no indicador dos mecanismos culturais – 

Individualismo versus coletivismo. O grupo dos que concordam apresentou maior 

percentagem de respostas (44,1%), indicando que os integrantes das equipes de projetos 

entendem que os mecanismos culturais de individualismo existem. O indicador de que os 

empregados costumam colaborar e cooperar em seus relacionamentos profissionais ficou com 

maior pontuação e o de que os interesses individuais estão acima dos interesses coletivos 

recebeu a menor pontuação. 

 

Mecanismos Culturais – Masculinidade 

Esta parte do questionário visou identificar os mecanismos culturais de masculinidade 

versus feminilidade. A Tabela 22 mostra os resultados obtidos quanto aos mecanismos 

culturais – masculinidade.  

 
Tabela 22 – Indicadores de mecanismos culturais – masculinidade – Rússia 

Mecanismos culturais - Masculinidade 
Discordam Concordam  Indiferentes 

Em geral as pessoas gostam de trabalhar na NNE 

em longo prazo 
0 8 5 

Homens e mulheres são tratados rigorosamente 

do mesmo jeito 
0 12 1 

As pessoas querem trabalhar com colegas que 

colaborem uns com os outros 
0 11 2 

As oportunidades para posições superiores são 

mais acessíveis aos homens que às mulheres 
7 4 2 

A maior parte dos empregados facilmente 

expressa suas emoções sobre os outros 
3 4 6 

Porcentagem geral do bloco %  15,4 60,0 24,6 
 
 
 

A Tabela 22 apresenta os resultados obtidos no indicador dos mecanismos culturais – 

masculinidade versus feminilidade. Verifica-se que os integrantes das equipes de projetos 
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entendem que os mecanismos culturais de masculinidade existem, pois 60,0% concordam 

com as afirmações. Os indicadores de que os empregados masculinos e femininos são tratados 

do mesmo modo e de que as pessoas querem trabalhar com colegas que colaborem uns com 

os outros ficaram com maior pontuação e o de que as oportunidades para posições mais altas 

são mais sensíveis para os homens do que para as mulheres recebeu a menor pontuação. 

 

Mecanismos Culturais – Controle da Incerteza 

 

Neste bloco,  o questionário visou identificar os mecanismos culturais de controle da 

incerteza. A Tabela 23 mostra os resultados obtidos quanto aos mecanismos culturais – 

controle da incerteza.  

 

Tabela 23 – Indicadores de mecanismos culturais – controle da incerteza – Rússia 

Mecanismos culturais - Controle da incerteza 
Discordam Concordam  Indiferentes 

A maior parte dos empregados prefere que as 

tarefas sejam muito bem estruturadas e com ordens 

claras 

0 11 2 

É comum para os empregados se sentirem tensos e 

nervosos no período de trabalho 
4 6 3 

As pessoas sentem-se ameaçadaspor perder seus 

empregos 
7 2 4 

Grande parte do trabalho é bem planejada, com 

poucos eventos inesperados. 
7 2 4 

Existem procedimentos para quase tudo 7 4 2 

Porcentagem geral do bloco % 38,5  38,5 23,1 

 

A Tabela 23 apresenta os resultados obtidos no indicador dos mecanismos culturais – 

controle da incerteza. Verifica-se que os integrantes das equipes de projetos têm dificuldade 

em entender se os mecanismos culturais de controle da incerteza existem, pois 39,5% deles 

concordam com as afirmações e a mesma porcentagem discorda. O indicador de que os 

empregados preferem que as tarefas sejam estruturadas e com ordens claras ficou com maior 

pontuação e o de que grande parte do trabalho é bem planejada, com poucos eventos 

inesperados recebeu a menor pontuação. 
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Mecanismos Culturais – Orientação em longo prazo 

 

Nesta sequência de afirmações,  o questionário visou identificar os mecanismos 

culturais de orientação em longo prazo. A Tabela 24 mostra os resultados obtidos quanto aos 

mecanismos culturais – orientação em longo prazo.  

 

 

 

Tabela 24 – Indicadores de mecanismos culturais - orientação em longo prazo – Rússia 

Mecanismos culturais - Orientação em longo 

prazo 
Discordam Concordam  Indiferentes 

As pessoas têm planos para estarem preparadas para 

o futuro 
2 5 6 

Se você alcançar os marcos de projeto, tudo bem, e 

se não alcançar nada acontece. 
10 1 2 

Existe um alto grau de encorajamento para o futuro 7 2 4 

O planejamento das atividades é valorizado 1 9 3 

Não existe a necessidade de planejamento porque as 

coisas acabam de um jeito e ninguém tem controle 

sobre elas 

7 3 3 

Porcentagem geral do bloco % 41,5 30,8 27,7 

 

 

A Tabela 14 apresenta os resultados obtidos no indicador dos mecanismos culturais – 

orientação em longo prazo. Verifica-se que os integrantes das equipes de projetos entendem 

que os mecanismos culturais de orientação ao longo prazo existem, no entanto 41,5% 

discordam das afirmações. O indicador de que os planejamentos das atividades planejadas é 

valorizados ficou com maior pontuação e  o de que se você  alcançar os marcos do projeto, 

tudo bem, e se não alcançar nada acontece recebeu a menor pontuação. 

 

 

 

Desempenho em projetos - financeiro 

Com as questões formuladas neste bloco do questionário teve-se a intenção de 

identificar os indicadores de desempenho financeiro.  

 

A Tabela 25 mostra os resultados obtidos quanto ao desempenho financeiro.  
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Tabela 25 – Indicadores de desempenho financeiro – Rússia 

Desempenho em projetos - financeiro 
Discordam Concordam  Indiferentes 

Os custos dos projetos são mantidos como 

planejados  durante todo o projeto e como 

estabelecidos no contrato 

4 1 6 

O projeto sempre acaba mais caro que o planejado 1 6 4 

Os custos dos projetos são menores quando as 

ferramentas da tecnologia da informação são 

utilizadas 

1 6 4 

As decisões dos  gerentes são seguidas sem 

discussão mesmo se o custo do projeto for aumentar 
2 4 5 

O custo do projeto aumenta quando os objetivos 

pessoais são envolvidos na tomada de decisão 
1 3 7 

Os custos dos projetos são maiores quando homens e 

mulheres estão trabalhando juntos 
9 1 1 

Existem procedimentos para se evitar que o custo 

dos projetos sejam maiores 
1 4 6 

Os custos dos projetos não são avaliados para 

projetos futuros 
3 4 4 

Porcentagem geral do bloco 25,0% 33,0% 42,0% 

 

 

A Tabela 25 apresenta os resultados obtidos no indicador de desempenho financeiro 

em projetos. Verifica-se que os integrantes das equipes de projetos entendem os desempenhos 

financeiros em projetos. Os indicadores de que os projetos sempre acabam mais caros do que 

planejados e que os custos do projeto são menores quando utilizadas ferramentas da 

tecnologia de informação ficaram com maior pontuação e o de que os custos do projeto são 

maiores quando homens e mulheres trabalham juntos recebeu a menor pontuação. 

 

Desempenho em projetos – prazo 

 
Com as questões deste bloco do questionário,  procurou-se identificar os indicadores 

de desempenho de prazo. A Tabela 26 Tabela 15mostra os resultados obtidos quanto ao 

desempenho  de prazo. 

 

Tabela 26 – Indicadores de desempenho de prazo – Rússia 

Desempenho em projetos - prazo 
Discordam Concordam  Indiferentes 

Os prazos dos projetos são mantidos como 

planejados durante todo o projeto e  como 

estabelecidos no contrato 

6 2 3 

O projeto sempre acaba mais tarde que o planejado 6 3 2 
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Os prazos dos projetos são menores quando as 

ferramentas da tecnologia da informação são 

utilizadas 

2 5 4 

As decisões dos gerentes são seguidas sem discussão 

mesmo que os prazos dos projetos aumentem 
3 6 2 

Os prazos do projeto aumentam  quando os objetivos 

pessoais são envolvidos na tomada de decisão 
2 3 6 

Os prazos dos projetos são maiores quando homens e 

mulheres estão trabalhando juntos 
8 0 3 

Existem procedimentos para se evitar que os prazos 

dos projetos sejam maiores 
1 5 5 

Os prazos dos projetos não são avaliados para 

projetos futuros 
4 3 4 

Porcentagem geral do bloco 36,4% 30,7% 33,0% 

 

A Tabela 26 apresenta os resultados obtidos no indicador de desempenho de prazo em 

projetos. Verifica-se que os integrantes das equipes de projetos entendem a importância dos 

desempenhos de prazos em projetos. O indicador de que existem procedimentos para se evitar 

que o prazo do projeto se estenda ficou com maior pontuação e o de que os prazos dos 

projetos se estendem quando homens e mulheres trabalham juntos recebeu a menor 

pontuação. 

 

 

Resumo médio das respostas do Brasil e da Rússia 

 

O Gráfico 1 mostra um resumo das percentagens gerais dos blocos encontrados na 

pesquisa com questionários realizados neste estudo para o Brasil.  

 

Gráfico 1 – Resumo dos resultados do Brasil 
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É possível perceber que os mecanismos de integração tecnológicos foram os que 

apresentaram o maior número de concordantes, já os desempenhos financeiros e de prazo 

apresentaram maiores números entre os que discordam.  

 

O Gráfico 2 mostra um resumo das percentagens gerais dos blocos encontrados na 

pesquisa com questionários realizados neste estudo para a Rússia. 

  

Gráfico 2 – Resumo dos resultados da Rússia 
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É possível perceber que, assim como os respondentes do Brasil, os da Rússia 

identificaram os mecanismos de integração tecnológicos como os que apresentaram o maior 

número de concordantes; , já os desempenhos financeiros tiveram uma porcentagem maior 

para os que concordam. O desempenho de prazo apresentou maiores números entre os que 

discordam. 

 

 

4.4 Análise das proposições da pesquisa. 
 
 

Neste capitulo foi feita a análise não paramétrica das associações entre as variáveis 

independentes (mecanismos de integração e culturais) e as dependentes (desempenho 

financeiro e de prazo). Como mencionado, foram formuladas oito proposições de pesquisas 

para serem testadas com base nos  dados levantados pelos questionários respondidos pelos 23 

participantes da pesquisa. Todas prediziam a influência positiva dos mecanismos de 

integração e culturais no desempenho financeiro e de prazo nos projetos. 
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4.4.1 Análise da relação entre os Mecanismos de Integração e o desempenho 

financeiro para o Brasil 

 

Os mecanismos de integração, como vistos, são contratuais, organizacionais e 

tecnológicos. Na Tabela 27 é possível ver-se a relação entre os mecanismos de integração e o 

desempenho financeiro para os respondentes do Brasil. 

 

Tabela 27 – Relação Mecanismo de Integração e Desempenho Financeiro 

 Grupo Predominante 

(%) 

Desempenho 

Financeiro (%) 

Mecanismo de Integração Contratual Concordam (63,9) 

Discordam (36,1) Mecanismo de Integração Organizacional Concordam (44,4) 

Mecanismo de Integração Tecnológico Concordam (83,3) 

 

A  Tabela 27 mostra o grupo dominante dos respondentes aos mecanismos de 

integração à esquerda e o desempenho financeiro à direita. 

Os respondentes do Brasil concordam com a existência da influência do mecanismo de 

integração contratual, e dos mecanismos de integração organizacional e tecnológico. Nesse 

sentido, é possível confirmar a relação entre os mecanismos de integração e o desempenho 

financeiro do projeto, no entanto esses respondentes discordam quanto ao desempenho 

financeiro, o que indica que não existe uma influência positiva.   

Como a maioria dos respondentes concorda com a existência da influência dos 

mecanismos de integração,  mas discordam de que esta influência seja positiva, é possível 

afirmar-se para as proposições P1, P3 e P5 que: 

 P1: os mecanismos de integração contratuais influenciam positivamente o 

desempenho financeiro dos projetos - a proposição não é verdadeira;  

P3: os mecanismos de integração organizacionais influenciam positivamente o 

desempenho financeiro dos projetos - a proposição não é verdadeira;  

P5: os mecanismos de integração tecnológicos influenciam positivamente o 

desempenho financeiro dos projetos - a proposição não é verdadeira. 
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4.4.2 Análise da relação entre os Mecanismos de Integração e o desempenho de 

prazo para o Brasil 

 

Os mecanismos de integração, como vistos, são contratuais, organizacionais e 

tecnológicos. Na Tabela 28 é possível ver-se a relação entre os mecanismos de integração e o 

desempenho de prazo para os respondentes do Brasil. 

 

Tabela 28 – Relação Mecanismo de Integração e Desempenho de Prazo 

 Grupo Predominante 

(%) 

Desempenho de 

Prazo (%) 

Mecanismo de Integração Contratual Concordam (63,9) 

Discordam (38,9) Mecanismo de Integração Organizacional Concordam (44,4) 

Mecanismo de Integração Tecnológico Concordam (83,3) 

 

A  Tabela 28 mostra o grupo dominante dos respondentes aos mecanismos de 

integração à esquerda e o desempenho de prazo à direita. 

Os respondentes do Brasil concordam com a existência da influência do mecanismo de 

integração contratual,  e  dos mecanismos de integração organizacional e tecnológico. Com 

isso pode-se confirmar a relação entre os mecanismos de integração e o desempenho de prazo 

do projeto, no entanto os respondentes discordam quanto ao desempenho de prazo, o que 

indica que não existe uma influência positiva.   

Como a maioria dos respondentes concorda com a existência da influência dos 

mecanismos de integração, mas discordam de que essa influência seja positiva, é possível 

afirmar-se para as proposições P2, P4 e P6 que: 

 P2: os mecanismos de integração contratuais influenciam positivamente o 

desempenho de prazo dos projetos  - a proposição não é verdadeira; 

P4: os mecanismos de integração organizacionais influenciam positivamente o 

desempenho de prazo dos projetos - a proposição não é verdadeira; 

P6: os mecanismos de integração tecnológicos influenciam positivamente o 

desempenho de prazo dos projetos - a proposição não é verdadeira. 
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4.4.3 Análise da relação entre os Mecanismos Culturais e o desempenho financeiro 

para o Brasil 

 

Os mecanismos culturais, como vistos, são relativos ao estudo de Hofstede (1991), que 

os dividiu em cinco dimensões, a saber:  distância do poder, individualismo, masculinidade, 

controle da incerteza e orientação em longo prazo. No Tabela 29 é possível ver-se  a relação 

entre os mecanismos culturais e o desempenho financeiro para os respondentes do Brasil. 

 

Tabela 29 – Relação Mecanismo Cultural e Desempenho Financeiro 

 Grupo 

Predominante (%) 

Desempenho 

Financeiro (%) 

Mecanismo Cultural – Distância do Poder Concordam (64,4) 

Discordam (36,1) 

Mecanismo Cultural – Individualismo Concordam (57,8) 

Mecanismo Cultural – Masculinidade Concordam (60,0) 

Mecanismo Cultural – Controle da Incerteza Concordam (48,9) 

Mecanismo Cultural – Orientação em longo prazo Concordam (42,2) 

 

A  Tabela 29 mostra o grupo dominante dos respondentes aos mecanismos culturais à 

esquerda e o desempenho financeiro à direita. 

Os respondentes do Brasil concordam com a existência da influência dos mecanismos 

culturais - distância do poder, individualismo, masculinidade, controle da incerteza e 

orientação em longo prazo. É possível confirmar a relação entre os mecanismos culturais e o 

desempenho financeiro do projeto, no entanto os respondentes discordam quanto ao 

desempenho financeiro, o que indica não existir uma influência positiva.   

Como a maioria dos respondentes concorda com a existência da influência dos 

mecanismos culturais,  mas discorda de que esta influência seja positiva, é possível afirmar 

para  a proposição P7 que: 

P7: Mecanismos culturais, com base no estudo de Hofstede (1991) influenciam 

positivamente os resultados econômicos dos projetos  - a proposição não é verdadeira. 
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4.4.4 Análise da relação entre os Mecanismos Culturais e o desempenho de prazo 

para o Brasil 

 

Os mecanismos culturais, como vistos, são relativos ao estudo de Hofstede (1991), que 

os dividiu em cinco dimensões, a saber, distância do poder, individualismo, masculinidade, 

controle da incerteza e orientação em longo prazo. Na Tabela 30 é possível ver-se a relação 

entre os mecanismos culturais e o desempenho financeiro para os respondentes do Brasil. 

 

Tabela 30 – Relação Mecanismo Cultural e Desempenho de Prazo 

 Grupo 

Predominante (%) 

Desempenho de 

Prazo (%) 

Mecanismo Cultural – Distância do Poder Concordam (64,4) 

Discordam (38,9) 

Mecanismo Cultural – Individualismo Concordam (57,8) 

Mecanismo Cultural – Masculinidade Concordam (60,0) 

Mecanismo Cultural – Controle da Incerteza Concordam (48,9) 

Mecanismo Cultural – Orientação em longo prazo Concordam (42,2) 

 

A  Tabela 30 mostra o grupo dominante dos respondentes aos mecanismos culturais à 

esquerda e o desempenho financeiro à direita. 

Os respondentes do Brasil concordam com a existência da influência dos mecanismos 

culturais distância do poder, individualismo, masculinidade, controle da incerteza e orientação 

em longo prazo. Com isso é possível confirmar a relação entre os mecanismos culturais e o 

desempenho de prazo dos projetos, no entanto os respondentes  discordam quanto ao 

desempenho financeiro, o que indica não existir  uma influência positiva.   

Como a maioria dos respondentes concorda com a existência da influência dos 

mecanismos culturais,  mas discordam de que essa influência seja positiva, é possível afirmar-

se  para a proposição P8 que: 

P8: mecanismos culturais, com base no estudo de Hofstede (1991) influenciam 

positivamente o desempenho de prazo dos projetos - a proposição não é verdadeira. 
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4.4.5 Análise da relação entre os Mecanismos de Integração e o desempenho 

financeiro para a Rússia 

 

Os mecanismos de integração, como vistos,  são contratuais, organizacionais e 

tecnológicos. Na Tabela 31 é possível ver-se a relação entre os mecanismos de integração e o 

desempenho financeiro para os respondentes do Brasil. 

 

Tabela 31 – Relação Mecanismo de Integração e Desempenho Financeiro - Rússia 

 Grupo Predominante 

(%) 

Desempenho 

Financeiro (%) 

Mecanismo de Integração Contratual Concordam (63,9) 

Concordam (33,0) Mecanismo de Integração Organizacional Concordam (44,4) 

Mecanismo de Integração Tecnológico Concordam (83,3) 

 

A  Tabela 31 mostra o grupo dominante dos respondentes aos mecanismos de 

integração à esquerda e o desempenho financeiro à direita. 

Os respondentes da Rússia concordam com a existência da influência do mecanismo 

de integração contratual,  e  dos mecanismos de integração organizacional e tecnológico. Com 

isso é possível confirmar-se  a relação entre os mecanismos de integração e o desempenho 

financeiro do projeto. Os respondentes também concordam quanto ao desempenho financeiro, 

o que indica existir uma influência positiva.   

Como a maioria dos respondentes concorda com a existência da influência dos 

mecanismos de integração e também que esta influência seja positiva, é possível afirmar-se  

para as proposições P1, P3 e P5 que: 

 P1: os mecanismos de integração contratuais influenciam positivamente o 

desempenho financeiro dos projetos - a proposição é verdadeira; 

P3: os mecanismos de integração organizacionais influenciam positivamente o 

desempenho financeiro dos projetos  -  a proposição é verdadeira; 

P5: os mecanismos de integração tecnológicos influenciam positivamente o 

desempenho financeiro dos projetos - a proposição é verdadeira. 

 

 

 



83 
 

 

4.4.6 Análise da relação entre os Mecanismos de Integração e o desempenho de 

prazo para a Rússia 

 

Os mecanismos de integração, como vistos,  são contratuais, organizacionais e 

tecnológicos. Na Tabela 32 é possível ver-se  a relação entre os mecanismos de integração e o 

desempenho de prazo para os respondentes do Brasil. 

 

Tabela 32 – Relação Mecanismo de Integração e Desempenho de Prazo 

 Grupo Predominante 

(%) 

Desempenho de 

Prazo (%) 

Mecanismo de Integração Contratual Concordam (63,9) 

Discordam (36,4) Mecanismo de Integração Organizacional Concordam (44,4) 

Mecanismo de Integração Tecnológico Concordam (83,3) 

 

A  Tabela 32 mostra o grupo dominante dos respondentes aos mecanismos de 

integração à esquerda e ao desempenho de prazo à direita. 

Os respondentes da Rússia concordam com a existência da influência do mecanismo 

de integração contratual, e dos mecanismos de integração organizacional e tecnológico. Com 

isso pode-se confirmar a relação entre os mecanismos de integração e o desempenho de prazo 

do projeto, no entanto os respondentes discordam quanto ao desempenho de prazo, o que 

indica  não existir uma influência positiva.   

Como a maioria dos respondentes concorda com a existência da influência dos 

mecanismos de integração,  mas discordam de que essa influência seja positiva, é possível 

afirmar-se, para as proposições P2, P4 e P6, que: 

 P2: os mecanismos de integração contratuais influenciam positivamente o 

desempenho de prazo dos projetos - a proposição não é verdadeira;  

P4: os mecanismos de integração organizacionais influenciam positivamente o 

desempenho de prazo dos projetos - a proposição não é verdadeira;  

P6: os mecanismos de integração tecnológicos influenciam positivamente o 

desempenho de prazo dos projetos - a proposição não é verdadeira. 
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4.4.7 Análise da relação entre os Mecanismos Culturais e o desempenho financeiro 

para a Rússia 

 

Os mecanismos culturais, como vistos,  são relativos ao estudo de Hofstede (1991), 

que os dividiu em cinco dimensões, a saber, distância do poder, individualismo, 

masculinidade, controle da incerteza e orientação em longo prazo. Na Tabela 33 é possível 

ver-se a relação entre os mecanismos culturais e o desempenho financeiro para os 

respondentes do Brasil. 

 

Tabela 33 – Relação Mecanismo Cultural e Desempenho Financeiro 

 Grupo 

Predominante (%) 

Desempenho 

Financeiro (%) 

Mecanismo Cultural – Distância do Poder Concordam (64,4) 

Concordam (33,0) 

Mecanismo Cultural – Individualismo Concordam (57,8) 

Mecanismo Cultural – Masculinidade Concordam (60,0) 

Mecanismo Cultural – Controle da Incerteza Concordam (48,9) 

Mecanismo Cultural – Orientação em longo prazo Concordam (42,2) 

 

A  Tabela 33 mostra o grupo dominante dos respondentes aos mecanismos culturais à 

esquerda e ao desempenho financeiro à direita. 

Os respondentes da Rússia concordam com a existência da influência dos mecanismos 

culturais distância do poder, individualismo, masculinidade, controle da incerteza e orientação 

em longo prazo. Com isso é possível confirmar-se a relação entre os mecanismos culturais e o 

desempenho financeiro do projeto. Os respondentes concordam quanto ao desempenho 

financeiro, o que indica existir uma influência positiva.   

Como a maioria dos respondentes concorda com a existência da influência dos 

mecanismos culturais e que essa influência seja positiva, é possível afirmar, para  a 

proposição P7, que: 

P7: mecanismos culturais, com base no estudo de Hofstede (1991) influenciam 

positivamente os resultados econômicos dos projetos - a proposição é verdadeira. 
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4.4.8 Análise da relação entre os Mecanismos Culturais e o desempenho de prazo 

para a Rússia 

 

Os mecanismos culturais, como vistos,  são relativos ao estudo de Hofstede (1991), 

que os dividiu em cinco dimensões, a saber, distância do poder, individualismo, 

masculinidade, controle da incerteza e orientação em longo prazo. Na Tabela 34 é possível 

ver-se a relação entre os mecanismos culturais e o desempenho financeiro para os 

respondentes da Rússia. 

 

Tabela 34 – Relação Mecanismo Cultural e Desempenho de Prazo 

 Grupo 

Predominante (%) 

Desempenho de 

Prazo (%) 

Mecanismo Cultural – Distância do Poder Concordam (64,4) 

Discordam (36,4) 

Mecanismo Cultural – Individualismo Concordam (57,8) 

Mecanismo Cultural – Masculinidade Concordam (60,0) 

Mecanismo Cultural – Controle da Incerteza Concordam (48,9) 

Mecanismo Cultural – Orientação em  longo prazo Concordam (42,2) 

 

A  Tabela 34 mostra o grupo dominante dos respondentes dos mecanismos culturais à 

esquerda e ao desempenho financeiro à direita. 

Os respondentes da Rússia concordam com a existência da influência dos mecanismos 

culturais distância do poder, individualismo, masculinidade, controle da incerteza e orientação 

em longo prazo. Com isso é possível confirmar-se a relação entre os mecanismos culturais e o 

desempenho de prazo dos projetos. No entanto os respondentes  discordam quanto ao 

desempenho financeiro, o que indica não existir uma influência positiva.   

Como a maioria dos respondentes concorda com a existência da influência dos 

mecanismos culturais,  mas discordam de que essa influência seja positiva, é possível afirmar-

se  para a proposição P8 que: 

P8: mecanismos culturais, com base no estudo de Hofstede (1991) influenciam 

positivamente o desempenho de prazo dos projetos - a proposição não é verdadeira. 
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Com base na análise qualitativa dos dados levantados pelos questionários foi possível 

identificar-se  a influência dos mecanismos culturais e de integração no desempenho 

financeiro e de prazo dos projetos realizados pela empresa, nos escritórios do Brasil e da 

Rússia, objeto deste estudo. No entanto houve uma divergência quanto ao entendimento de a 

influência ser positiva ou não. Para o escritório brasileiro não foi observada uma influência 

positiva nos projetos, o que também não indica que os mecanismos influenciaram 

negativamente, pois os respondentes indiferentes foram desconsiderados. 

Para os respondentes do escritório russo houve o entendimento da influência positiva 

dos mecanismos no desempenho financeiro,  mas não no desempenho de prazo, o que também 

não indica que para o desempenho de prazo a influência tenha sido negativa. 

No Quadro 5 pode ser vista a síntese da análise qualitativa para o Brasil e, no 6, para a 

Rússia.  

 

Quadro 5 - Síntese da análise qualitativa para o Brasil. 

Propo

sição 

Variável independente 

Mecanismo -  

Variável 

dependente 

Desempenho 

Relação Confirmação 

da proposição. 

P1 De integração contratual Financeiro não positiva não confirmada 

P2 De integração contratual Prazo não positiva não confirmada 

P3 De integração organizacional Financeiro não positiva não confirmada 

P4 De integração organizacional Prazo não positiva não confirmada 

P5 De integração Tecnológica Financeiro não positiva não confirmada 

P6 De integração Tecnológica Prazo não positiva não confirmada 

P7 Culturais Financeiro não positiva não confirmada 

P8 Culturais Prazo não positiva não confirmada 

 
 

Quadro 6 - Síntese da análise qualitativa para a Rússia. 

Propo

sição 

Variável independente 

Mecanismo -  

Variável 

dependente 

Desempenho 

Relação Confirmação da 

proposição. 

P1 De integração contratual Financeiro positiva confirmada 

P2 De integração contratual Prazo não positiva não confirmada 

P3 De integração organizacional Financeiro positiva confirmada 

P4 De integração organizacional Prazo não positiva não confirmada 

P5 De integração Tecnológica Financeiro positiva confirmada 

P6 De integração Tecnológica Prazo não positiva não confirmada 

P7 Culturais Financeiro positiva Confirmada 

P8 Culturais Prazo não positiva não confirmada 
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5 CONCLUSÃO 
 

 

Ao concluir este estudo, é preciso  retornar aos seus propósitos. Inicialmente foi 

proposta uma questão de pesquisa e seus objetivos específicos, os quais levariam ao melhor 

entendimento dos fatores a serem estudados, bem como à  maior avaliação da questão de 

pesquisa. 

Nos objetivos específicos foram levantadas as indagações quanto à compreensão dos 

conceitos sobre projetos globais e seus resultados. Foi possível, ao longo deste trabalho, 

entender e avaliar os projetos denominados globais. Para relembrar, projetos globais seguem 

as mesmas características de projetos tradicionais, no entanto a complexidade é aumentada 

devido às características geográficas, temporais, gerenciais e outras, ou podem ser definidos 

como uma combinação de projetos virtuais e internacionais, o que inclui pessoas de diferentes 

organizações trabalhando em vários países do mundo. 

Quanto aos desempenhos, diferentes entendimentos são possíveis. Diferentes autores 

possuem suas próprias definições, no entanto o que cabe a este estudo é o entendimento 

proposto por Shenhar e Dvir (2007), em que o sucesso do projeto pode ser definido por cinco 

grupos de medidas, a eficiência do projeto, impacto no cliente, impacto na equipe, sucesso 

comercial e direto e preparação para o futuro. Aqui a medida de sucesso comercial e direto foi 

a observada, pois o desempenho do projeto neste estudo limitou-se apenas ao financeiro e de 

prazo. 

Com esse entendimento foi possível alcançar-se o objetivo especifico de 

“Compreender os conceitos de projetos globais e resultados em projetos”. 

O segundo objetivo foi a identificação dos mecanismos de integração, presentes em 

praticamente todas as empresas. Para este estudo foram utilizados como base os estudos de 

Mitropoulos e Tatum (2000), que dividiram os mecanismos de integração de uma organização 

em três dimensões, a saber, mecanismos de integração contratual, que dizem respeito, em 

linhas gerais, aos contratos legais entre a empresa e seus clientes e também com seus 

fornecedores. Esse mecanismo exerce uma influência direta no desempenho dos projetos, 

pois, se um contrato entre cliente / fornecedor não for feito de forma clara e compreensível,  

pode trazer consequências catastróficas para o desempenho do projeto. 

A segunda dimensão desses autores são os mecanismos de integração organizacionais, 

percebidos em diversas empresas, umas mais maduras que outras. Essa dimensão, de forma 

sucinta, diz respeito aos mecanismos utilizados pelas empresas para integrar sua organização 
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perante seus colaboradores, estando estes no mesmo escritório, mesmo país ou até mesmo em 

países distintos. 

A terceira dimensão trata dos mecanismos de integração tecnológicos, que dizem 

respeito às ferramentas computacionais e da tecnologia de informação disponíveis no mercado  

que auxiliam a gestão de custos, pessoas, comunicação, entre outras atribuições que essas 

ferramentas possibilitam. 

Com essas três dimensões,  foi possível atingir o segundo objetivo especifico deste 

trabalho,  “Identificar os mecanismos de integração”. 

O terceiro objetivo,  “Identificar os mecanismos de cultura”, foi alcançado pela 

identificação dos mecanismos culturais com os estudos de Hofsted (1991), que propõe cinco 

dimensões culturais apresentadas com os mecanismos culturais. A saber, distância do poder, 

individualismo vs coletivismo, masculinidade vs feminilidade, controle da incerteza e 

orientação em longo prazo. 

O quarto objetivo especifico, “Desempenho financeiro e de prazo”, foi atingido por 

meio dos estudos de resultados e sucesso em projetos, em que foi avaliada a interpretação de 

diversos autores do gerenciamento de projetos. 

Com o entendimento dos objetivos específicos,  foram identificadas as variáveis 

independentes, mecanismos de integração e mecanismos culturais e as variáveis dependentes, 

o desempenho financeiro e de custo do estudo, como proposto no construto do trabalho. 

Analisando-se  os dois grupos de respondentes à  luz dos mecanismos de integração, 

foi possível perceber que ambos compreendem a importância e também a influência que tais 

mecanismos exercem no desempenho financeiro e de prazo dos projetos. Quanto aos 

mecanismos de integração contratual, todos concordam que estabelecer contratos, 

relacionamentos de longo prazo e parcerias, bem como seguir os procedimentos contratuais 

são importantes para a companhia. No caso dos mecanismos de integração organizacional, 

existe a compreensão, por parte dos respondentes, de que os procedimentos de treinamento, 

sistema da qualidade, equipes multifuncionais trazem benefício para a empresa, e isso 

influencia os desempenhos financeiros e de tempo. Para os mecanismos de integração 

tecnológica, ficou mais evidente para os respondentes que as ferramentas computacionais e 

links com ferramentas disponibilizadas pela matriz influenciam de forma positiva os 

resultados financeiros e de prazo dos projetos. 

No âmbito dos mecanismos culturais, ambos os grupos de respondentes não 

compreendem totalmente sua influência. Isso pode explicar o motivo pelo qual não foi 

possível identificar-se em todos os casos uma influência positiva desses mecanismos, no 
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entanto uma influência negativa também não pode ser observada, nas análises quantitativa e 

qualitativa. 

Com a análise dos dados de forma quantitativa e qualitativa foi possível confirmar, e 

também em alguns casos não confirmar,  as proposições previamente levantadas neste estudo. 

Os Quadros 5 e 6 mostram uma síntese das conclusões da análise qualitativa, e, com base  em 

tais conclusões é possível responder-se à  questão de pesquisa Como se dá a relação entre os 

mecanismos culturais e de integração no desempenho financeiro e de prazo dos 

projetos?   

Para os respondentes da empresa-objeto deste estudo dos escritórios brasileiros, foi 

percebida a influência dos mecanismos de integração e culturais, porém não foi possível 

identificar-se como uma influência positiva, tampouco negativa. Dessa forma, pode-se 

concluir que a relação existe,  porém sem a percepção de seus benefícios. Para os 

respondentes dos escritórios russos,  a relação entre os mecanismos de integração e culturais 

deu-se de forma positiva quando avaliado o desempenho financeiro, mas, assim como nos 

escritórios brasileiros, não se identificou a influência no desempenho de prazo. Pode-se 

concluir  que os escritórios russos percebem a relação entre os mecanismos de integração e 

cultura de forma parcial, pois os benefícios dos mecanismos são observados apenas no 

desempenho financeiro. 

Comparando-se  as duas nacionalidades dos escritórios, pode-se concluir que os 

mecanismos exercem influência no desempenho financeiro e de prazo, para o escritório russo 

em atividade há mais tempo. Assumindo-se  que tenha mais maturidade nos mecanismos, 

estes exercem uma influência positiva no desempenho financeiro e não positiva no 

desempenho de prazo. Para o escritório brasileiro, que está no seu primeiro ano, essa 

maturidade nos mecanismos de integração e culturais pode justificar a não percepção da 

influência positiva nos desempenhos financeiros e de prazo dos projetos. 

Foi possível identificar-se  que,  mesmo em se tratando das culturas brasileira e russa 

(que de acordo com o estudo de Hofstede (1991) são de certo modo parecidas)  isso foi 

percebido neste estudo. 

Não coube a este estudo se identificarem  as questões relacionadas com a cultura 

dinamarquesa. No entanto ainda existe certa influência dessa cultura que, de uma forma ou de 

outra, deixa traços visíveis de sua influência.  

Como recomendação de ações para melhorar o entendimento dos mecanismos de 

integração e culturais, e possivelmente o desempenho financeiro e de prazo para os escritórios 

estudados, podem ser sugeridas as seguintes medidas práticas: 
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- reuniões preliminares aos projetos para identificação dos pontos de integração 

contratual, organizacional e tecnológico envolvidos nos projetos;  

- desenvolvimento profissional dos colaboradores quanto às ferramentas e 

treinamentos existentes na companhia; 

- ampliação da discussão quanto aos mecanismos de integração; 

 - mapeamento da distância cultural; 

- mapeamento da competência intercultural; 

- discussão das responsabilidades e rotinas de trabalho que devem receber o 

comprometimento de todos os envolvidos, a fim de se evitarem problemas de entendimento 

dos mecanismos que podem refletir nos desempenhos financeiros e de prazo; 

- provimento de situações para que haja uma disseminação dos mecanismos dentro da 

companhia, para se tentar evitar erros do passado. 

Ao finalizar este estudo, é importante demonstrar suas limitações. Uma delas está na 

metodologia. Como ocorre na maioria dos estudos científicos, foram feitas escolhas 

metodológicas que viabilizassem a realização da pesquisa; essas  escolhas foram baseadas e 

fundamentadas em estudos sobre metodologia científica, no entanto, quando se fazem 

escolhas, outras possibilidades são deixadas de lado. 

A distância e,  em consequência,  os fusos horários foram mais uma limitação ao 

estudo, pois uma entrevista com uma amostra dos respondentes para fazer uma verificação 

das respostas não foi possível. 

Ainda com relação aos respondentes,  a inacessibilidade impediu a participação de um 

número maior de respondentes, resultando numa amostra não probabilística. Dessa forma, não 

se pode dizer que os dados sejam representativos de toda a população, fato que impede a 

generalização das conclusões para outros contextos. 

A escolha dos indicadores baseou-se na literatura e,  mesmo assim, não reflete a sua 

totalidade, mas apenas os indicadores que possibilitaram o  estudo e as análises comparativas. 

Como os indicadores não refletem a complexidade das relações entre as variáveis em sua 

totalidade, certamente outros indicadores não utilizados são importantes e poderiam levar a 

resultados diferentes. 

Por fim,  cabe dizer que a existência de mecanismos, sejam de integração, culturais,  

sejam quaisquer outros,  utilizados para aprimorar o gerenciamento de projetos globais, ou 

mesmo locais tende a ser cada vez maior, pois  o entendimento de tais mecanismos é uma 

ferramenta importante para o melhoramento do desempenho financeiro, de prazo e outros 

desempenhos a serem medidos nos processos de globalização dos projetos.  
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APÊNDICE 
 
 
1. Questionário utilizado no estudo.  

 

This research intent to analyze the integration and cultural mechanisms influence in the 

projects results. Your collaboration in answer this questioner is the great value. The 

data stated in the answers are confidential and you don’t need to identify yourself if you 

do not want to.  

Thank you very much for your participation. 

Dorizon Alberto Navarro– Master´s Degree student in Project Management  

PhD. Prof. Roque Rabechini Jr. – Master´s and PhD Program in Administration Nove 

de Julho University. 

 

 

Please, fulfill the sentences based in your own experience, in the scale from 1 to 5 as 

follows: 

1 2 3 4 5 

Totally disagree Disagree Don’t disagree 

and don’t agree 

Agree Totally agree 

 

 

Block 1: Identification - Please fulfill the sentences according your personal data. 

1- Personal information: Name (optional)  

E-mail (optional)  

2 - Birth country   

3 -  Office country  

4- Years working in NNE 

Less than 1 year  

1 to 5 years  

5 to 10 years  

More than 10 years  

5 – Function 

Project Manager  

Team Leader  

Engineer  

6 – Discipline 

Process  

Automation  

Civil / Architecture  

Water / HVAC  

Quality / Validation  

Other (specify)  

 

Block 2: Project Information - Please fulfill the project information. 

7 - What were your last 3 

projects 

Project 1: 

Project 2: 

Project 3: 

https://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=fuGFgSzjIh1Ka%2f1wm5IFGwybMwLshhEw7PXEvq3Jpsmfporn%2fNvHqy%2fbcBgC%2fTdJ&TB_iframe=true&height=450&width=650
https://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=fuGFgSzjIh1Ka%2f1wm5IFGwybMwLshhEw7PXEvq3Jpsny3SmCS9w2G4cS5iDuTM%2f8&TB_iframe=true&height=450&width=650
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8 - What kind of project 

Conceptual design  

Basic Design  

Detailed Design  

Construction  

Commissioning and 

Qualification 

 

9 – Normally the team was 

from 

At the same office  

At the same country  

At different countries  

10 - Normally the people 

belong to 

The same company  

Two or more companies  

11 - Normally the team size 

was 

Less than 4 people  

5 to 10 people  

11 to 20 people  

More than 20 people  

12 - The country origin of the 

team members 

Country 1: Number of people: 

Country 2: Number of people: 

Country 3: Number of people: 

Country 4: Number of people: 

 

Block 3: Integration Mechanisms – Contractual 

Please, fulfill the sentences based in your experience at NNE Pharmaplan. 

13 - The contracts between the companies are clear      

14 - Is there any procedure for long term relationship with 

other companies 

     

15 - There are partnership with other companies      

16 - The contractual procedures are followed      

Block 4: Integration Mechanisms – Organizational 

Please, fulfill the sentences based in your experience at NNE Pharmaplan. 

17 - There are training procedures clearly stated      

18 - The quality systems are in place      

19 - There are cross-function teams in the projects      

20 - The training procedures are followed      

Block 5: Integration Mechanisms – Technologic 

Please, fulfill the sentences based in your experience at NNE Pharmaplan. 

21 - There are computer tools to help in the team work      

22 - The computer tools works properly      

23 - The computer tools are efficient      

24 - There is a good link between the office and headquarter      

Block 6: Cultural Mechanisms – Power Distance  

Please, fulfill the sentences based in your experience at NNE Pharmaplan. 

25 – The employees are free to argue the order from their      
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managers, when they do not agree. 

26 – The people do what are asked to, even if they do not 

agree. 

     

27 – The superiors must always have the initiative to start the 

tasks 

     

28 – There are managers that put the team together to take the 

important decisions, stimulating the discussion and agreeing 

with the decision took for the biggest part of the group 

     

29 – The employees have direct access to the people in higher 

position in the hierarchy 

     

Block 7: Cultural Mechanisms – Individualism 

Please, fulfill the sentences based in your experience at NNE Pharmaplan. 

30 – The employees use cooperation and collaboration in 

their professional relationships  

     

31 – The individual interests are above of the collective 

interests 

     

32 – The decisions are made after the consensus       

33 – The team spirit is valorized even if individual goals are 

harmed  

     

34 – There is considerable freedom to execute the tasks as 

your personal manners  

     

Block 8: Cultural Mechanisms – Masculinity / Femininity 

Please, fulfill the sentences based in your experience at NNE Pharmaplan. 

35 – In general the people would like to work in the NNE for 

long terms  

     

36 – Men and Women are treated rigorously in the same way       

37 – The people want to work with colleagues that collaborate 

with each other. 

     

38 – The opportunities for higher positions are more sensible 

for men than women. 

     

39 – The most part of the employees easily express their 

emotions in relation to others 

     

Block 9: Cultural Mechanisms – Uncertainty avoidance 

Please, fulfill the sentences based in your experience at NNE Pharmaplan. 

40 – The most part of the employees prefer that the tasks are 

very well structured with clear orders  

     

41 – Is common for the employees feel tense and nervous in 

the work period 

     

42 – The people feel threatened in order to lose their jobs       

43 – Big part of the work is well planned, taking to a few 

unexpected events  

     

44 – There are procedures for almost everything      

Block 10: Cultural Mechanisms – Long term orientation 
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Please, fulfill the sentences based in your experience at NNE Pharmaplan. 

45 – The people have plan to be prepared for the future      

46 – If you fulfilled the deadlines it’s ok if don’t, nothing 

happens  

     

47 – There is a high degree of encouragement for the future.      

48 – The activities planning is always valued      

49 – There is no need to planning because things end up in a 

way that no one has control over them. 

     

Block 11: Project Results – Costs and Time - Please, fulfill the sentences based in your 

experience at NNE Pharmaplan. 

50 – The project costs are kept as planned during the whole 

project as stated in the contract 

     

51 – The project always end more costly than planned       

52 – The project costs are cheaper when the Information 

technology tools are used 

     

53 – The managers decision are followed without discussion 

even if the project cost will increase 

     

54 – The project costs increase when the people goals are 

involved to take the decisions 

     

55 – The project costs are bigger when men and women are 

working together 

     

56 – There are procedures to avoid the project costs be bigger      

57 – The project costs are not evaluated for the future projects      

58 – The project time line are kept as planned during the 

whole project as stated in the contract 

     

59 – The project always end after than planned       

60 – The project timeline are shorter when the Information 

technology tools are used 

     

61 – The managers decision are followed without discussion 

even if the project timeline will increase 

     

62 – The project timeline increase when the people goals are 

involved to take the decisions 

     

63 – The project timeline extends when men and women are 

working together 

     

64 – There are procedures to avoid the project timeline 

extensions 

     

65 – The project timeline are not evaluated for the future 

projects 

     

 
 
 

 


