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RESUMO 

 
O varejo é um segmento importante no mercado brasileiro e, apesar das forças para a 

criação e a sustentação da vantagem competitiva, esse é um mercado bastante pressionado por 

entrega de resultados no curto prazo. Sendo assim, os investimentos em projetos vislumbram 

resultados alinhados aos esperados pelo negócio. E, principalmente, que não só estejam alinhados 

ao posicionamento estratégico, mas que também sejam parte de sua realização. O objetivo 

principal desse estudo foi identificar como os indicadores de desempenho de projetos se 

relacionam com o posicionamento estratégico e a natureza do projeto no setor de varejo. Nesse 

sentido, a questão de pesquisa foi elaborada: “Como os indicadores de desempenho de projetos se 

relacionam com o posicionamento estratégico e a natureza do projeto no setor de varejo?”. Para 

respondê-la foram identificadas, no referêncial teórico, proposições a serem investigadas por meio 

de um estudo de caso único exploratório, com abordagem qualitativa e método amplo indutivo em 

um grande varejista brasileiro. Além das proposições, o estudo utilizou o Modelo Delta (Hax e 

Wilde II, 2001) e o Modelo das Cinco Dimensões de Sucesso em Projetos (Shenhar e Dvir, 2010) 

como eixos do roteiro de entrevista. 

Sobre os resultados identificou-se que os indicadores de desempenho de projetos são 

diretamente influenciados pelo posicionamento estratégico e pela natureza do projeto. Um ponto 

de destaque é a identificação do posicionamento estratégico do varejista ser voltado  para o 

Melhor Produto visto que esse posicionamento ser pouco esperado pela literatura. Constatou-se 

que o alinhamento e balanceamento das dimensões de indicadores é um aspecto essencial para o 

sucesso do posicionamento estratégico. 

Os resultados mostraram haver influencia, principalmente da natureza do  projeto. Além 

disso, visto que cada projeto se propõe a atingir um determinado objetivo, mostrou-se necessário 

haver o alinhamento e balanceamento das dimensões de indicadores pela organização para o 

sucesso do posicionamento estratégico. 

 

 
 

Palavras-chave: gestão de projetos, indicadores de desempenho de projetos, Modelo das 

Cinco Dimensões de Sucesso, posicionamento estratégico, varejo. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Retailing is an important segment in the Brazilian market and this is quite a market 

pressured by delivering short-term results despite the forces for creating and sustaining 

competitive advantage. Investments in projects glimpses for results aligned with the expectations 

from the business. And especially, they need to be aligned to strategic  positioning and also 

become part of its achievement. The main objective of this study was to identify how the 

performance indicators of projects relate to the strategic positioning and nature of the project in 

the retail sector. Accordingly to this research question was: "How the indicators of project 

performance relate to the strategic positioning and nature of the project in the retail sector?.” To 

answer it was identified in the theoretical review some propositions that have been investigated by 

means of an exploratory single case study, qualitative approach and broad inductive method in a 

large Brazilian retail in which it was used. In addition to the propositions were used, the Delta 

Model (Hax & Wilde II , 2001) and the Model of the Five Dimensions of Successful Projects 

(Shenhar & Dvir , 2010) as axes of the interview. 

The performance indicators of projects are directly influenced by the strategic positioning 

and the nature of the project. One highlight is the identification of the strategic positioning of the 

retailer is facing as this Best Product positioning is not expected by the literature. It was found 

that the alignment and balancing of the dimensions of indicators is an essential aspect for the 

success of strategic positioning . 

The results showed influences, especially the nature of the project. Moreover, since each 

project aims to achieve a certain goal, proved necessary to have the alignment and balancing of 

the dimensions of indicators for the organization for successful strategic positioning. 

 

 

 

Keywords: project management, strategic positioning, indicators of project performance, 

Model of the Five Dimensions of Success, strategic positioning, retail. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
 

1.1 APRESENTAÇÃO 
 

 
 

O campo de estudo sobre estratégia é constituído por um número expressivo de métodos e 

escolas de pensamentos e está em constante evolução. (Hax, 2010; Hax & Wilde II, 2001; Kaplan 

& Norton, 2008; Minztberg, Ahlstrand & Lampel, 2000; Prieto, Carvalho & Fischmann, 2009; 

Serra, Torres & Torres, 2003; Schneider, Carneiro, Serra & Ferreira, 2006). Segundo Porter,  

(1996, como citado em Porter, Kramer, Linde, Lorsch, Millar, Nohria & Teisbeirg, 2009), a 

estratégia é eleger um posicionamento exclusivo suportado por um conjunto de atividades 

diferentes dos rivais. Por meio da criação de sua vantagem competitiva, a empresa se destaca da 

concorrência e se sobressai diante do olhar de seus clientes. 

De acordo com a literatura, o aspecto relacionado à formulação da estratégia se encontra  

em desenvolvimento contínuo e o seu refinamento permanente visa conceber as mudanças 

necessárias para se construir a prosperidade organizacional. Por outro lado, essa construção está 

intimamente relacionada com a capacidade das organizações transformarem suas intenções  e 

planos em realizações. 

A execução da estratégia de posicionamento, ou seja,  a sua implementação  e uso, por  

outro lado, ainda é considerado um aspecto a ser desenvolvido. A construção de ferramentas que 

possam traduzir e desdobrar a estratégia formulada em práticas e resultados ainda requer um 

esforço da academia e das empresas, pois ainda há um hiato entre os dois aspectos  a  ser  

explorado (Bitencourt & Garcez, 2013). 

O alinhamento da estratégia pela organização deve principalmente criar um mecanismo de 

realização que conduza todos os agentes envolvidos para o entendimento sobre o que deve ser 

executado. Também precisa prever “como” o mesmo será alcançado, de forma a mitigar a 

dispersão de esforços mediante interesses, entendimentos ou capacidades distintas  e  assim  

garantir a eficiência estratégica. 
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Projeto é definido pelo Project Management Institute (PMI, 2008) como um esforço 

temporário empreendido na criação de um produto, serviço ou resultado exclusivo. É frequente a 

sua utilização como meio de atingir o plano estratégico definido por uma organização, seja por 

demanda de mercado, oportunidade estratégica de negócios, solicitação de cliente, avanço 

tecnológico ou requisito legal. 

Sendo assim, uma das origens dos projetos é a necessidade estratégica de negócios, tanto  

em função de aspectos como maior competitividade (Carvalho & Rabechini, 2011) como pela 

necessidade de construção de vantagem competitiva (Prieto, Carvalho & Fischmann, 2009). E, 

sejam como parte de programas ou portfolio, os projetos são considerados instrumentos para o 

atingimento das metas e objetivos estratégicos específicos do negócio (PMI,  2008). 

Para o desenvolvimento de vantagem competitiva, as organizações devem estar atentas ao 

ambiente e capturar mais rapidamente as oportunidades advindas da evolução econômica, do 

entendimento sobre mudanças no comportamento do cliente e outros aspectos que se mostram 

relevantes em seu setor e mercado. Assim, poderão adquirir melhor posicionamento, compor uma 

operação mais eficiente e produzir ganhos. Certamente esse também é o intuito dos concorrentes,   

o que reforça a oportunidade (e a responsabilidade) pelo gerenciamento de projetos, de maneira a 

realizar com sucesso as entregas dos produtos e resultados alinhados aos objetivos de negócios e    

o consequente alcance dos objetivos estratégicos. 

Os estudos sobre gestão de projetos têm focado no desenvolvimento de ferramentas, 

técnicas e procedimentos que possam auxiliar na gestão de projetos de forma eficaz. No entanto, 

segundo Patanakul e Shenhar (2012), mesmo quando os procedimentos de gerenciamento de 

projetos foram cuidadosamente seguidos, os resultados do projeto sob a ótica de negócios podem 

ainda assim ser desapontadores. De tal forma que os autores desafiam os leitores sobre como é 

possível introduzir os conceitos da estratégia para o gerenciamento de  projetos. 

Há se esclarecer, no entanto, que em setores como o de varejo há uma preocupação 

imperativa com o foco em Operações e na entrega de resultados de curto prazo. Principalmente  

pela sensibilidade a alterações de fatores como: Produto Interno Bruto (PIB), nível de consumo  

das famílias e índices de confiança do consumidor. Além disso, o acirramento da concorrência e    

o movimento irreversível de comoditização de produtos criam facilidade de entrada de novos 

fornecedores e marcas, aumentam a tendência de redução de preços e, por conseguinte, impactam 

na   redução   de   margens   financeiras.  Esse   cenário   obriga   a   busca   por  novas   formas  de 
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diferenciação estratégica em produtos, marcas, canais, formatos, serviços e negócios (Ander & 

Stern, 2009). O que demonstra ser um painel oportuno para o desenvolvimento de projetos que 

contribuam de forma assertiva com os resultados de negócio esperados e alinhados ao 

posicionamento estratégico desejado. 

 
 

1.2 NECESSIDADE DO ESTUDO 
 

 
 

O mercado de varejo é de natureza dinâmica e competitiva, o que exige das empresas 

excelência na operação para se alcançar bons resultados. Segundo Mattar (2011), ele  é  

considerado um dos setores mais dinâmicos da economia brasileira. Em paralelo, os clientes 

tornaram-se cada vez mais exigentes e, juntamente com a tecnologia (que tornou a vida moderna 

incrivelmente rápida) exige que o mercado varejista se adapte constantemente e teste novos 

formatos e conceitos em suas lojas. (Ander & Stern,  2009) 

Segundo a décima-quinta pesquisa anual global com Chief Executive Officer (CEO) 

conduzida pela PricewaterhouseCoopers (PWC) em 2012, os consumidores ditam as regras e três 

tendências dominam o ambiente de negócios das empresas do setor de varejo e de bens  de 

consumo: a) a demanda fraca nas economias industrializadas; b) o aumento do poder de compra 

nos países em desenvolvimento; c) a ascensão dos consumidores com acesso a recursos digitais  

nos mercados desenvolvidos e emergentes (PWC, 2012). Por conseguinte,  para  enfrentar  os 

riscos e as  oportunidades, as corporações visam o preparo frente a três desafios relacionados  e  

que consistem: na adaptação da forma de se lançar no mercado; na reconfiguração de processos e, 

em alguns momentos, no redesenho do seu modelo operacional. A pesquisa destaca ainda que as 

exigências dos consumidores, o crescimento incerto e as ameaças competitivas estão no topo da 

pauta estratégica dessas organizações. 

“Os varejistas de sucesso são e serão aqueles que tiverem um atributo claramente 

identificável, (...) e que esteja gravado no DNA da empresa. E percebido de forma clara pelo 

cliente” (Ander & Stern, 2009, p. 6). Segundo os autores, é preciso assumir riscos e deixar de 

atender determinados segmentos de mercado com o foco na construção  de imagem sólida no  

longo prazo. O desafio é que, segundo eles, devido à natureza do negócio varejista, que exige a 

tomada de muitas pequenas decisões diariamente e poucas grandes decisões, torna-se difícil a 

implementação da estratégia e da visão de longo prazo. 
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Por outro lado, o conceito do que é estratégia evoluiu desde suas origens na estruturação   

do melhor caminho para se ganhar uma guerra ou uma batalha. A noção de estratégia transcorreu 

até a era moderna, sendo utilizada em diferentes contextos e ambientes. Seu lado eclético e 

evolutivo é registrado nos Cinco Ps preconizados por Mintzberg, nas contribuições de Porter    

sobre os conceitos da análise competitiva, estratégias genéricas e cadeia de valor e, até mais 

recentemente, no Modelo Delta de Hax & Wilde II, em que os autores desenvolveram um modelo 

pautado na criação de vínculo com os clientes. O Modelo Delta de estratégia apresenta um 

framework no qual, além da escolha do posicionamento estratégico, também orienta sobre o uso   

de processos adaptativos que vinculem a estratégia à sua execução, métricas agregadas para 

mensurar sucesso e métricas granulares e feedback para descobrir orientações de  desempenho. 

Nesse ambiente, a literatura indica o uso de projetos como um dos meios para a realização 

da estratégia. O interesse pelo gerenciamento de projetos tem crescido consideravelmente no 

decorrer dos anos, não apenas no universo acadêmico como também nas empresas, e oferece às 

organizações os meios para serem eficientes, eficazes e competitivas em um ambiente  

imprevisível, complexo e de mudança (Ika, 2009). Segundo Carvalho e Rabechini (2011), são 

atividades inteligentes como as de projetos que mais adicionam valor aos produtos e serviços, 

devendo, portanto, ser cada vez mais administradas de forma eficaz. Porém, ainda há a  

necessidade de incorporação dos objetivos estratégicos e de negócio nos objetivos dos projetos 

(Guedes, Fonseca, Carvalho, Maximiano & Gonçalves,  2011). 

Sobre esse aspecto, a compreensão do sucesso do projeto está evoluindo  do  inicial  

conceito de sucesso vinculado ao "triângulo de ferro" (com o foco direcionado para o 

gerenciamento do projeto) para o sucesso do projeto e do produto. E, por fim, há a ênfase no 

sucesso do projeto, produto, portfolio e programa com a incorporação de critérios como objetivo 

estratégico e satisfação do usuário final (Jugdev & Müller, 2005, citado em Ika, 2009). Ika (2009)  

e Kerzner (2011) descrevem que o sucesso em projetos está vinculado ao conceito negociado   

entre as partes interessadas. Dessa forma, para se avaliar o sucesso é necessário definir o critério 

antecipadamente, selecionar seus indicadores de desempenho, certificar-se de que todos os 

stakeholders estão de acordo e tê-los como guia no decorrer de todo o projeto. Todavia, a 

mensuração de desempenho é algo difícil e complexo, mas também essencial e importante, 

conforme apregoa o trabalho de Hourneaux Jr., Ruiz e Corrêa  (2005). 
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Shenhar, Dvir, Levy e Maltz (2001) avaliam que as mudanças rápidas da atualidade, bem 

como a competição global, requerem organizações mais ágeis, que reajam positivamente e que 

sejam mais competitivas do que nunca. Ressaltam, portanto, que os projetos  devem  ser  

percebidos como armas estratégicas poderosas para criar valor econômico e  vantagem 

competitiva. Alertam que os gerentes de projetos devem se tornar líderes estratégicos e, assim, 

assumir responsabilidades pelos resultados de negócio do projeto, sem distinção entre sucesso do 

projeto e sucesso do produto. Segundo Maltz, Shenhar, Dvir e Poli (2012), nenhuma organização    

é sustentável sem mudanças e elas são incrivelmente introduzidas por meio dos projetos. De    

forma que, atualmente, em um ambiente de negócios baseados em projetos, o sucesso das  

empresas está claramente dependente da efetividade dos projetos e  programas. 

No entanto, a evolução necessária para a introdução dos benefícios proporcionados pela 

teoria de projetos ainda apresenta alguns obstáculos a serem removidos. Por  exemplo: 

 

O gerenciamento de projetos, como teoria, encontra-se bem desenvolvido e é aceito nos  

dias de hoje no mercado como uma competência necessária para as organizações. (...) 

Apesar disso, a gestão de projetos permanece no desafio altamente problemático, uma vez 

que uma grande quantidade de projetos excede seus orçamentos, atrasam ou falham em 

cumprir seus objetivos, como evidenciado por diversas pesquisas (DAI; WELLS, 2004; 

THE STANDISH GROUP, 2009; WHITE; FORTUNE, 2002). (Patah & Carvalho, 2012,  

p. 180). 
 

Porém, a mudança de pensamento da visão de sucesso de projetos pautado pela restrição 

tripla rumo às entregas dos resultados esperados  para o negócio não é uma mudança trivial por  

três motivos: a) o novo ponto de vista é não ortodoxo; b) não significa abandonar a perspectiva 

operacional até então utilizada; c) requer a construção de um novo modelo (Patanakul & Shenhar, 

2012). 

Sendo assim, o ambiente empresarial produz um contexto dinâmico que requer que o 

gerenciamento de projetos esteja alinhado ao posicionamento estratégico a fim de realizar as 

mudanças necessárias e na velocidade adequada. Desta forma, o alinhamento com as expectativas 

dos clientes desenvolverá a vantagem competitiva para a organização. O sucesso das entregas 

previstas nos projetos mostra-se diretamente relacionado ao sucesso da empresa e, em alguns  

casos, até à sua sobrevivência. 
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Segundo Shenhar e Dvir (2010), o gerenciamento de projetos evoluirá de  forma a  se  

tornar uma atividade mais estratégica e exigirá dos envolvidos mais atenção aos resultados de 

negócios. Atenção não apenas relacionada ao foco exclusivo da atividade em si, mas também em 

como lidar mais intensamente com o efeito esperado dos projetos no cliente e no resultado final    

da empresa. Além disso, Shenhar, Milosevic, Dvir e Thamhain (2007), a partir da proposição de 

que diferentes tipos de projetos são gerenciados de formas diferentes, defendem que se devem 

explorar estratégias de projetos diferentes em tipos de projetos de natureza  distinta. 

Nesse contexto e, de forma a direcionar o estudo, foi estabelecida a seguinte questão de 

pesquisa: “Como os indicadores de desempenho de projetos se relacionam com o 

posicionamento estratégico e a natureza do projeto no setor de  varejo?”. 

 
 

1.3 OBJETIVOS 
 

 
 

Com o foco em contribuir para o aprofundamento do conhecimento relacionado ao 

gerenciamento de projetos, o objetivo principal desse estudo foi identificar como os indicadores   

de desempenho de projetos se relacionam com o posicionamento estratégico e a natureza do  

projeto no setor de varejo. 

Como objetivos específicos destacam-se: 
 

 Comparar as proposições teóricas e as práticas implementadas em uma organização 

varejista; 

 Identificar os indicadores de desempenho de projetos avaliados como importantes para 

determinado posicionamento estratégico de um varejista e comparar com os utilizados em 

seus projetos; 

 Analisar os indicadores de desempenho de  projetos distintos, investigar possíveis causas  

de eventuais diferenças verificadas, e fazer inferências a respeito das razões que possam 

explicá-las; 

 Propor práticas que possam melhorar os processos utilizados na organização  analisada. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

 
 

Este projeto de dissertação é composto de seis capítulos. O primeiro refere-se a introdução   

na qual são apresentadas a necessidade do estudo, a questão de pesquisa, os objetivos e a 

estruturação do trabalho. 

 

O segundo capítulo detalha o referencial teórico sobre: 
 

 Estratégia – abordando o posicionamento estratégico, Modelo Delta e 

alinhamento estratégico. 

 Projetos – referindo-se ao alinhamento estratégico de projetos; portfolio de projetos; 

natureza de projetos; gerenciamento e sucesso de projetos; indicadores de desempenho, 

desempenho de projetos e o Modelo das Cinco Dimensões de sucesso de   projetos. 

 Varejo – consiste na apresentação conceitual do setor, o varejo no Brasil e o 

consumidor. 

 

 
O terceiro capítulo aborda a metodologia de pesquisa na qual o método, as técnicas de 

pesquisa utilizadas, as questões do estudo e as proposições são explicados, bem como é detalhada   

a unidade de análise, os procedimentos de coleta e análise de dados. O quarto destina-se à análise   

e à interpretação dos resultados e, o quinto, às contribuições para a prática. Por fim, no sexto 

capítulo, encontram-se as conclusões e recomendações desta  dissertação. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 
 

O referencial teórico visa apresentar conceitos gerais e específicos sobre o tema.  Seu  

intuito é tecer uma base teórica para a pesquisa, verificar o estado da arte no tema estudado e 

identificar lacunas da literatura como oportunidades para o estudo. Sendo assim, a autora aborda    

o campo da estratégia, o posicionamento estratégico, o alinhamento estratégico e o Modelo Delta. 

Enfatizam-se também os pontos pertinentes a projetos ao apresentar a sua conceituação, seu uso 

para promover o alinhamento estratégico, avaliações sobre desempenho de projetos e, por fim, o 

Modelo das Cinco Dimensões de Sucesso em Projetos. Esse quadro visa  detalhar  os  eixos  

teóricos do estudo. Além disso, apresenta o setor de varejo com os pontos alusivos à apresentação 

conceitual do setor, informações sobre o varejo no Brasil e o  consumidor. 

 
 

2.1 ESTRATÉGIA 
 

 
 

De acordo com Schneider, Carneiro, Serra e Ferreira (2006, p. 299), acadêmicos de todo o 

mundo têm teorizado sobre estratégia, procurando teorias e conceitos explicativos das fundações 

para as diferenças de desempenho entre as empresas, na procura de quais são as fontes de 

desempenho diferencial. 

As contribuições para a formulação de estratégia e explicação das fontes da vantagem 

competitiva advêm de inúmeras fontes e correntes de pensamento, bem como de fatores internos   

às próprias empresas (Serra, Torres & Torres, 2002). No entanto, apesar de não existir uma teoria 

única e exclusiva para a criação de estratégias, há um vasto número de métodos e escolas de 

pensamento que podem ser utilizados para orientar as corporações. Em relação às de maior 

destaque, Kaplan e Norton (2008) ressaltam a de posicionamento, visão baseada em recursos, 

competências essenciais, gestão baseada em valor, lucro oriundo do núcleo, oceano  azul,  

estratégia emergente, co-criação de experiências e inovação  disruptiva. 

O desenvolvimento de uma estratégia competitiva consiste em  elaborar  uma  fórmula  

sobre como uma empresa competirá e quais devem ser suas metas e políticas para realizar seus 

objetivos (Porter, 2004). As empresas possuem sua estratégia competitiva que pode tanto ser 

explícita  (por  meio  de  um  processo  de  planejamento) ou  implícita  (desenvolvida  a  partir das 
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atividades dos vários departamentos). Porém, os benefícios obtidos no processo explícito são 

significativos, pois garantem que os departamentos funcionais estejam coordenados e com o foco 

nas metas em comum (Porter, 2004). 

Por meio da perspectiva apresentada por Valdés (2003), em sua tese de doutorado, a 

literatura apresenta numerosas definições de estratégia no campo empresarial,  conforme  o  

Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Conceitos de Estratégia 

 
Autor Conceito de Estratégia 

Porter (1998) A estratégia se manifesta em atividades específicas que se realizam em todas as partes do 

negócio. É um grupo de atividades internamente consistentes, alinhadas com um determinado 

posicionamento no  mercado. 

Ansoff (1977) A estratégia é uma regra direcionada à tomada de decisões, sob condições de incerteza ou o 

desconhecimento parcial das variáveis ambientais. O autor descreve quatro elementos, 

complementares entre si, que compõem a  estratégia: 

* conjuntos de produtos e mercados: são os elementos básicos para o estabelecimento do 

domínio competitivo e do alcance da ação da  empresa; 

* vetor de crescimento: estabelece a direção a ser  seguida; 

* vantagem competitiva: é o componente que descreve as características de cada setor de 

atividade e define o papel com respeito à concorrência no estabelecimento de estratégias 

empresariais; 

* sinergia: está relacionada à capacidade da empresa de tirar proveito de seu ingresso em uma 

nova área definida pela conjugação de  produtos-mercados. 

Mintzberg e 

Quinn (1998) 

Adotaram cinco definições formais de  estratégia: 

 
* Estratégia como plano: significa que existe um  caminho  a  seguir  conscientemente, ou seja, 

há uma linha ou guia que conduz à determinada  situação; 

* Estratégia como manipulação: significa uma manobra intencional para  confundir  um 

oponente ou competidor; 

* Estratégia como padrão do realizado: ocorrida,  encontrada ou  realizada independentemente  

de haver sido pretendida ou não. É aquela estratégia que emerge da   ação; 

* Estratégia como posição: é aquela que interage ou faz uma mediação entre a empresa e seu 

ambiente; 

* Estratégia como perspectiva: é concebida conjuntamente pelos integrantes da empresa, por 

meio de sua maneira de ver as coisas. Os acontecimentos, os modelos mentais,  a visão  de  

grupo e de aprendizagem são a maneira pela qual a empresa forma o seu conceito do mundo. 

Mintzberg e 

Quinn (1998) 

Em sua revisão sobre o conceito, consideraram que a estratégia emergente pode ser tanto de 

sucesso como a estratégia deliberada, sendo esta última resultado do planejamento formal. De 

fato, segundo os autores, na elaboração de estratégias de sucesso avança-se sobre dois  eixos,  

um deliberado e outro  emergente. 

 

 
Hax e Wilde 

(1999) 

As definições anteriormente apresentadas destacam, de uma forma ou de outra, três postulados 

básicos de toda estratégia  empresarial: 

* Primeiro: Criação de valor econômico. Conseguir um desempenho financeiro superior e 

sustentável medido em termos de rentabilidade a longo  prazo. 

* Segundo: Vinculação com clientes. Apoiada por uma proposta exclusiva de valor para o 

cliente. Atrair, satisfazer e reter o  cliente. 

* Terceiro: Criação do "espírito de sucesso” na empresa. Fluxo líquido de talento: atrair, 

satisfazer e reter os empregados  destacados. 

Fonte: Adaptado de Valdés.  (2003) 
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Para dar condições à execução da estratégia, a visão baseada em recursos da empresa 

(Resource Based View - RBV) argumenta que as forças centrais de vantagem competitiva 

dependem do desenvolvimento dos recursos e capacidades internas da empresa. (Hax & Wilde II, 

2001). 

(...) a lógica da RBV apresenta um formato Resource-Conduct-Performance, em que a  

ideia fundamental é a de que, ao invés da estrutura do mercado, são os  recursos  

disponíveis pela empresa e o seu uso para a construção de vantagens competitivas 

sustentadas que determinam o desempenho da firma a longo prazo. (Kühn & Grünig,  

2000). Schneider et al. (2006, pp. 306-307) 
 

De acordo com os autores, com os resultados 
 

(...) das pesquisas de Schmalensee (1985), Rumelt (1991), Roquebert, Philips e Westphal 

(1996) e McGahan e Porter (1997), torna-se evidente a necessidade de se conciliar a RBV 

com a estratégia competitiva, a fim de melhor explicar a variação do desempenho da 

empresa e a obtenção de vantagens competitivas sustentáveis pela empresa (Schneider et  

al, 2006, p. 307). 
 

Segundo Oliveira Jr. et al. (2004), o pensamento estratégico evoluiu em busca de meios  

para fomentar estratégias com foco nas atividades e movimentos de competição e expansão de  

uma organização. Porém, a existência de muitos conceitos sobre estratégia indica sempre a 

necessidade de uma direção de longo prazo que possa conduzir a organização por rumos mais 

seguros e que culmine com a conquista de seus objetivos (Rebelo & Erdmann, 2003).  De tal   

forma que estratégia deve incorporar novos elementos para manter-se contemporânea e responder   

à realidade na qual as organizações estão inseridas. Nesse sentido, “o principal foco das novas 

estratégias é o comprador. A principal capacitação requerida pelas estratégias é,  portanto,  

conhecer profundamente o comprador” (Oliveira Jr., Piscopo, Nishioka, & Cipolla, 2004, p.  86). 

O lema da estratégia competitiva é ser diferente e, para isso ocorrer, deve-se escolher um 

posicionamento e um conjunto de atividades que viabilizem valores singulares (Porter,  1996,  

como citado em Porter, Kramer, Linde, Lorsch, Millar, Nohria & Teisbeirg, 2009).  Sendo assim,   

a estratégia transita em um universo que atua para destacar uma empresa perante suas rivais, por 

meio da criação de sua  vantagem competitiva, mas, além disso, deve diferenciar-se diante do  

olhar de seus clientes. 



25 

25 

 

 

 

 

 

2.1.1 Posicionamento estratégico 
 

 
 

Porter (1996, como citado em Porter, Kramer, Linde, Lorsch, Millar, Nohria & Teisbeirg, 

2009) preconiza que os posicionamentos estratégicos emergem de três fontes  distintas: 

1) Posicionamento baseado na variedade; 
 

2) Posicionamento baseado nas necessidades; 
 

3) Posicionamento baseado no acesso. 
 

Segundo Porter, criar a diferenciação perante os demais ocorre por intermédio de escolhas 

que culminam no desenvolvimento de um mix único de valor. Sendo assim, o autor estabeleceu    

os conceitos de análise competitiva por meio do modelo da análise de indústrias em torno das 

Cinco Forças de Porter, do conjunto de estratégias genéricas (diferenciação, baixo custo e 

focalização em mercado específico), da noção de cadeia de valor e da vantagem  sustentável. 

O posicionamento estratégico possui raízes nas máximas militares cujos principais 

expoentes foram Sun Tzu e Von Clausewitz. Os trabalhos destes mestres da arte da guerra 

delinearam os tipos de estratégias e a necessidade de adaptação às condições do ambiente. Desta 

forma, elementos básicos usados no ataque, defesa e em manobras eram combinados ligando 

estratégias genéricas a cada uma das condições genéricas (Minztberg, Ahlstrand  &  Lampel,  

2000). 

A escola do Posicionamento ganhou importância depois de 1980, com a “(...) busca 

empírica sistemática por relações entre as condições externas e estratégias internas” (Minztberg, 

Ahlstrand & Lampel, 2000, p. 81). Nesse sentido, Michael Porter publicou o livro Competitive 

Strategy, em 1980, e Competitive Advantage, em 1985. Em ambas as obras defendeu que a 

estratégia de negócios deveria possuir bases na estrutura de mercado e apresentou seu modelo de 

análise competitiva, seu conjunto de estratégias genéricas e sua noção de cadeia de  valor. 

Segundo Porter (2004, p. 3), “a essência da formulação da estratégia competitiva é 

relacionar uma companhia a seu meio ambiente”. Nesse caso, o ambiente é tratado como  a 

indústria (ou indústrias) em que a empresa compete. Porém, há necessidade de verificar que nem 

todas as indústrias possuem o mesmo potencial de lucro final à medida que o conjunto das forças 

difere. O  autor propõe que a meta da estratégia  competitiva é encontrar  uma posição  dentro    da 
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indústria que permita que a empresa se defenda contra as forças competitivas, ou então, que estas 

possam exercer influências a seu favor. 

Para isso, é essencial pesquisar e analisar em maior profundidade as fontes de cada força 

para identificarem-se os pontos fortes e fracos da companhia, incentivar o seu posicionamento, 

avaliar as áreas em que mudanças estratégicas podem resultar no retorno máximo e avaliar 

tendências que potencialmente possam transformar-se em oportunidades ou ameaças (Porter, 

2004). O modelo de análise considera cinco forças: entrada, ameaça de substituição, poder de 

negociação dos compradores, poder de negociação dos fornecedores e rivalidade entre os atuais 

concorrentes. 

Para criar uma posição defensável, as empresas descobriram diversas maneiras, porém, a 

melhor estratégia para uma determinada empresa é uma solução única porque reflete suas 

circunstâncias particulares (Porter, 2004). O autor, entretanto, aglutinou as possibilidades em três 

estratégias genéricas (liderança no custo total, diferenciação e enfoque) para suportar esse 

posicionamento de longo prazo e dar condições de superar os concorrentes em uma indústria. No 

entanto, alerta que a colocação em prática de qualquer uma delas exige comprometimento total e 

disposições organizacionais de apoio. Em um breve resumo, as estratégias são apresentadas com 

alguns diferenciais: 

 

1) Liderança no custo total – Consiste em atingir a liderança em uma indústria por meio de um 

conjunto de políticas funcionais orientadas para esse objetivo, tais como: construção agressiva de 

instalação em escala eficiente, redução de custo pela experiência e pelo controle rígido, dentre 

outros, muito embora a qualidade, a assistência e outras áreas não devessem ser ignoradas. De 

forma que a empresa produza retornos acima da média de sua indústria e crie uma defesa contra a 

rivalidade dos concorrentes. Também deverá proporcionar barreiras de entrada susbstanciais em 

termos de economias de escala e vantagens de custos, bem como colocar-se em posição favorável 

em relação aos produtos substititutos (Porter, 2004). O autor alerta que essa estratégia quase  

sempre exige uma alta parcela de mercado relativa ou outras posições vantajosas, como acesso 

favorável às matérias-primas. 

 

2) Diferenciação – Consiste em diferenciar o produto ou serviço por meio da criação de algo 

único,  seja  por  intermédio  do  projeto  ou  por  imagem  da  marca,  tecnologia,   peculiaridades, 
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serviços sob encomenda, rede de fornecedores ou outras dimensões (Porter, 2004).  Para o autor,    

a posição defensável dessa estratégia é adquirida de modo diferente, pois essa provoca o  

isolamento devido à lealdade dos consumidores em relação à marca e uma consequente menor 

sensibilidade ao preço, de forma a aumentar as margens. Este ponto proporciona condições para   

as empresas lidarem com o poder dos fornecedores, amenizarem o poder dos compradores e 

estarem mais bem posicionadas em relação aos substitutos do que a seus concorrentes. Essa 

posição exige análise de trade-offs em relação aos custos de pesquisa, qualidade de materiais e 

apoio ao consumidor, o que quase sempre inviabiliza a aquisição de uma alta parcela do  mercado. 

 

3) Enfoque – Baseia-se na seleção de um determinado grupo de compradores, um segmento de 

linha de produtos ou em um mercado geográfico. Sendo assim, capacita-se para atender muito   

bem o alvo determinado, mais efetiva e eficientemente do que seus concorrentes. Cada política 

funcional é desenvolvida considerando essa premissa para que se possa atingir a diferenciação    

por melhor satisfazer as necessidades de seu alvo, ou por ter custos mais baixos na obtenção dele, 

ou por ambos (Porter, 2004). 

 

Porter (2004) defende que colocar as estratégias em prática com sucesso exige diferentes 

recursos e habilidades, bem como arranjos organizacionais diferentes, procedimentos de controle    

e sistemas criativos. Para o autor, o compromisso contínuo com uma das estratégias como alvo 

primário é necessário para que o sucesso seja atingido. 

No entanto, fatores como a satisfação dos clientes, a qualidade de serviços e das 

experiências de compras são continuamente ressaltados como importantes para a relação empresa-

cliente. Por outro lado, o ambiente de negócios vem passando por transformações, principalmente 

com o advento da economia de rede, que tem alterado a natureza da competição, amplificando as 

relações entre clientes e fornecedores. Isto permite o desenvolvimento de novos modelos de 

negócios para competir nesse cenário, como por exemplo a criação de novos participantes como os 

complementadores. Outra perspectiva a ser considerada é que, além de conectar a empresa aos seus 

clientes e fornecedores, a economia de rede potencializa as possibilidades de estruturação dos 

negócios de forma que as empresas possam atingir um posicionamento competitivo baseado numa 

estrutura de relacionamento e não apenas em  produto. 
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Dessa forma, os modelos de estratégia baseados na velha economia mostram-se inválidos 

ou incompletos. Nesse sentido, a estratégia tem incorporado esse pensamento (Hax & Wilde II, 

2001; Hax, 2010). Segundo os autores, os modelos clássicos de estratégia focam-se na orientação 

ao produto e na rivalidade e competição. De tal modo que as empresas da velha economia tendem  

a oferecer produtos comoditizados por meio de canais massificados e a partir de tentativas  

limitadas de reconhecer e satisfazer individualmente as necessidades dos clientes. A oferta ao 

cliente é pautada na oferta de produto superior por meio da combinação de custo, qualidade, 

atributos do produto e velocidade. 

O Modelo Delta de abordagem estratégica, desenvolvido por Hax e Wilde II,  incorpora  

essa realidade e elege o cliente como elemento central da estratégia. Diferentemente da visão 

organizacional da indústria e da visão baseada em recursos, o Modelo Delta foca na construção     

de uma rede de valor, com o objetivo de criar um ambiente de gestão participativa cuja meta 

central é construir fortes laços com o cliente (Piscopo, João & Thamhain,  2012). 

 
 

2.1.2 Modelo Delta 
 

 
 

O Modelo Delta foi desenvolvido a partir da análise de que em um ambiente de negócios 

desafiador e complexo como o atual, as estratégias genéricas de Porter (baseadas em custo e 

diferenciação e eficazes num ambiente de competição linear) não são mais suficientes para 

promover e manter as vantagens competitivas das organizações (Hax & Wilde II,  2001).  O 

modelo ressalta o customer bonding, criação de relacionamento com o comprador  como uma  

força central na elaboração da estratégia e cuja a intenção é criar um forte vínculo entre ele e a 

empresa. E é pautado em três posicionamentos estratégicos básicos: melhores produtos, soluções 

totais para o cliente e sistemas lock-in (ou Lock-in de sistemas), os quais se baseiam  em  

economias dos produtos, dos clientes e dos sistemas respectivamente. A Figura 1 apresenta o 

modelo e sua estrutura de três opções estratégicas  distintas. 
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Figura 1 – Vértices do Modelo Delta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Hax e Wilde II (2001 p  10) 

 

 

O Modelo Delta foi desenvolvido por Hax e Wilde II com o propósito de apoiar gestores  a 

formular,  articular  e  implementar  mais  eficientemente  formas  de  atingir  uma      performance 

financeira superior e sustentável, bem como desenvolver uma rentabilidade de longo prazo ao 

prover uma perspectiva diferente das demais abordagens. Segundo Hax (2010), o Modelo Delta 

disponibiliza um conjunto de quadros e metodologias mais adequado à realidade atual com o 

aparecimento  da  Internet  e  seu  inimaginável  poder  de  comunicação,  do  e-business  e  do    e- 

commerce. Os demais modelos até então em vigor, segundo o autor, eram incompletos  ou  

inválidos diante dessa realidade e, por outro lado, mais pautados na guerra contra a concorrência 

do que de fato orientados à criação de vínculos com os clientes e à visão construtiva do negócio.   

O movimento consiste em atrair, satisfazer e reter o cliente (Hax & Wilde II,  2001). 

Hax  (2010) alerta que,  até o momento,  a visão predominante tem definido o objetivo    da 

estratégia  como  a  obtenção  de  vantagem  competitiva  sustentável.  E  essa  é  uma mentalidade 

suscetível de causar problemas severos no avanço das organizações. Primeiramente em função da 

colocação da concorrência como o  centro do  processo de  gerenciamento, elegendo  a   rivalidade 
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como foco da estratégia. Outro ponto é a utilização da concorrência como forma de definir o    

curso de ação e, por conseguinte, ficar ancorado no passado. O reflexo é que, segundo o autor, a 

abordagem parecer coexistir com um contrassenso, haja vista a época atual repleta de mudanças 

revolucionárias que pressupõe a criação de descontinuidades e não a reafirmação de velhas  

práticas. Por fim, como terceiro ponto de análise, está a preocupação excessiva com  a  

concorrência que pode levar, conscientemente ou não, à imitação e à comoditização do  negócio. 

O modelo coloca o cliente no centro da gestão de negócios e o customer bonding, 

caracterizado pela criação de ligação emocional, como força central na formulação estratégica. A 

intimidade e conectividade de uma economia de rede oferece oportunidades de criar 

posicionamento competitivo baseado na estrutura de relacionamento por si só, independente do 

produto. O negócio pode estabelecer uma conexão inquebrável, com conhecimento profundo  e   

um relacionamento próximo que nós referimos como ligação com o cliente. Essa ligação pode ser 

formada diretamente com o cliente ou indiretamente pelos complementadores que  o  cliente  

deseja acessar. Ambos são forças poderosas de margem e sustentabilidade (Hax & Wilde II.,  

2001). 

Hax e Wilde II (2001) acreditam que o Modelo Delta oferece quatro contribuições 

essenciais para endereçar a nova economia e, se utilizadas em conjunto, conferem ao modelo    

total um novo enfoque e uma nova disciplina de gestão estratégica. As contribuições são o 

Triângulo, os Processos Adaptativos, a Medição Agregada e Medição Granular e Feedback. Em 

função do objetivo da dissertação, os aspectos relacionados ao Triângulo serão abordados neste 

documento. A seguir, no Quadro 2, as demais contribuições são apresentadas com o intuito de 

contextualizar o modelo. 
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Quadro 2: Contribuições do Modelo Delta 
 

 
Contribuição Objetivo Implicação Método 

Triângulo Abrir a 

mente para 

novas 

posições 

estratégicas. 

O melhor produto 

nem sempre ganha. 

Três opções estratégicas distintas: 

Melhor Produto 

Soluções Totais ao Cliente 

 
Lock-in de Sistema 

Processos 

Adaptativos 

Ligação 

entre a 

estratégia e a 

execução. 

Execução não é o 

problema, e sim a 

ligação com a 

estratégia. 

A execução é capturada por meio de três processos 

adaptativos: 

 
Eficiência operacional 

Orientação para o cliente 

Inovação 

Seus papéis sofrem alteração para atingir de acordo com a 

opção estratégica 

Medição 

agregada 

Medição de 

sucesso 

Bons resultados 

financeiros nem 

sempre representam 

bons resultados. 

A medição de desempenho agregada precisa refletir cada 

processo adaptativo e seu papel baseado na opção 

estratégica. 

 
Desempenho do produto 

Desempenho de clientes 

Desempenho  do complementador 

Medição 

granular e 

feedback 

Descobrir os 

propulsores 

de      

desempenho. 

Gerenciar por 

médias conduz a 

desempenhos 

abaixo da média. 

Negócio é não-linear. Desempenho é concentrado, 

particularmente quando envolve vinculação. Métricas 

granulares permitem o foco nos propulsores de desempenho 

subjacentes para detectar variação, explicar, aprender e  agir. 

Fonte: Adaptado Hax, A. C e Wilde II, D. L. (2001, p.  9) 
 

 

Sobre o Triângulo, os negócios podem escolher o seu posicionamento dentre três opções 

estratégicas distintas: Melhor Produto, Soluções Totais ao Cliente e Sistema Lock-in. Para cada 

uma delas há um foco estratégico específico e, consequentemente, um modelo de atuação e de 

posicionamento distinto conforme apresentado na Figura 2 (Hax & Wilde II,  2001). 
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Figura 2: O Triângulo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Hax (2010) 
 

 

Os autores do modelo ressaltam que a opção Melhor Produto (Best Product – BP) possui 

certas características: 

 

O foco estratégico é num único produto, o benckmarking revelante são os competidores,   a 

proposta  de  valor  para  o  cliente  é  ditada  pela  economia  de  produtos  internos,  os    produtos 

ofertados são padronizados, a cadeia de valor relevante é a interna, os canais de distribuição são 

genéricos  e  massificados, a  orientação  para  o  produto  conduz para uma  explosão  de marcas 

desconectadas, o processo de inovação é autocentrado, o papel de TI, que é tão crítico para o 

gerenciamento atualmente, lida com informações internas (Hax & Wilde II, 2001, p.  16). 

 

A posição Soluções Totais para o Cliente (Total Customer Soluctions – TCS) atua em   

outra faceta, na qual se procura desenvolver um entendimento profundo sobre o cliente. Busca-se 

desenvolver um entendimento profundo sobre o cliente e criar relações que permitam estabelecer 

propostas de valor que criem vínculo com cada cliente individual e ofereçam uma composição 

coerente de produtos e serviços que aumentem a habilidade do cliente de criar seu próprio valor 
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econômico (Hax & Wilde II, 2001). Além disso, procura-se desenvolver uma cadeia  de 

suprimento integrada que associe a empresa aos seus principais fornecedores e clientes. Outro 

aspecto distinto da posição de Melhor Produto (BP) ressaltado pelos autores: a TCS persegue a 

redefinição de maneiras de capturar e servir ao cliente de tal forma que a economia dele é o guia. 

Assim, a posição não apenas reúne um conjunto global de capacidades corporativas como também 

incorpora a participação de clientes-chaves em seu processo de inovação no desenvolvimento de 

produtos distintos. O objetivo é proporcionar a melhor economia de valor 

para o cliente, seja por meio da redução de custos ou pelo aumento de seus  lucros. 

Esse vértice é orientado para a redução de custos ao comprador e para o aumento de sua 

lucratividade, portanto, uma melhora no seu desempenho. Para isso concretizar-se, é essencial a 

oferta de produtos que satisfaçam a maior parte de suas necessidades e que permitam a criação de 

relacionamento com o cliente, se possível com a oferta de soluções personalizadas. Conforme 

Oliveira Jr. et al. (2004), o foco é o comprador e a redução de seus custos e de sua cadeia 

produtiva. Portanto, a composição de um arranjo da cadeia que permita a aprendizagem conjunta. 

O crescimento de todos os envolvidos (empresa, comprador, fornecedores e complementadores) 

impacta em maior lealdade por parte do comprador e, por conseguinte, em  uma  barreira  de 

entrada aos concorrentes. Esses autores ressaltam que o foco está na participação dos gastos do 

cliente (pocket share) e não somente em maior participação do mercado (market share). Segundo 

Hax e Wilde II (2001), é possível identificar um enriquecimento do escopo e conteúdo nessa  

opção. 

A terceira opção estratégica, Lock-in de Sistemas (System Lock-in – SLI), é a de maior 

escopo e inclui o empreendimento estendido composto pela empresa, clientes, fornecedores e, de 

acordo com Hax e Wilde II (2001), o mais importante: os complementadores. Os autores  

defendem que a chave dessa opção é identificar, atrair e nutrir os complementadores que 

normalmente são externos à empresa. Porém, eles raramente são identificados  e  comumente 

pouco explorados, mas podem tornar-se um meio de apartar o produto dentro de um sistema,   

isolar os competidores e assim fortalecer a empresa. O Lock-in de sistemas opera por intermédio  

de 3 ações: lock-in de complementadores, lock-out dos competidores e padrões  proprietários. 

Essa posição é adotada quando há a extensão das perspectivas para o futuro (Hax & Wilde 

II, 2001). Conforme os autores, 
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o escopo estratégico agora abrange todo o sistema, incluindo complementadores (…), 

mesmo não estando na mesma indústria do produto, os benchmarks relevantes 

necessariamente abrangem o complementador, a proposição de valor para o cliente  é 

focada no sistema, não apenas sobre o que o produto faz por conta própria, a oferta do 

produto implica a carteira de aplicações estendida pelos complementadores, a cadeia de 

fornecimento relevante também inclui os complementadores, os canais para os clientes e 

complementadores são enormes, diretos ou indiretos, porque a nossa participação vai 

dominar o sistema, (…), o processo de inovação aproveita a criatividade de uma multidão 

de complementadores, o papel de TI é apoiar a integração,  eficiência  e  compatibilidade 

dos complementadores, todo sistema se beneficia de uma interface de rede comum. No 

final, o sistema é ligado ao produto. Ele atrai novos clientes para o produto, bem como une-

se aos clientes existentes. Esta estratégia centra-se no sistema, particularmente os 

complementadores (Hax & Wilde II, 2001, p. 17). 
 

As opções de cada uma das três posições estratégicas são evidenciadas no Quadro  3. 
 

 
Quadro 3: Opções de alcance do posicionamento 

 
Posição 

Estratégica 

Opções Objetivo Empresa exemplo Diferencial 

Melhor 

Produto 

Melhor 

produto 

A empresa acredita que atrai 

o consumidor pelas 

características dos produtos. 

Algumas empresas 

classificadas nesse 

tipo: Google, Sony 

Wega e Rolls Royce. 

Criação de um diferencial 

nas características do 

produto, qualidade ou 

imagem. 

Baixo custo A empresa oferece a 

vantagem de preço para o 

cliente. 

Empresa classificada 

nesse tipo: Southwest. 

Diminuição do escopo de 

ofertas e características 

dos produtos, ou elimina 

atividades da cadeia e/ou 

terceiriza outras. 

Trabalham suas atividades 

de maneira diferente da 

concorrência com foco na 

distinção por custos 

baixos. 

Soluções 

Totais para 

o Cliente 

Redefinição 

da experiência 

do comprador 

A empresa busca entender 

como os clientes interagem 

criativamente com o produto 

(ou serviço) na sua 

experiência em seu 

benefício. Para isso, olha 

extensivamente para todas  

as interações com o cliente e 

também para aqueles que 

estavam normalmente fora 

de seus limites de acesso. 

Empresa classificada 

nesse tipo: Disney. 

Criação de laços que 

dificultem a imitação por 

parte dos competidores e 

criem um aumento no 

custo de mudança. 
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 Alimentação 

horizontal 

A empresa amplia o escopo 

das relações comerciais com 

os compradores por meio da 

integração e customização 

de amplo portfolio de 

produtos relacionados. 

Melhora a economia do 

cliente e sua relação com ele 

pela integração e 

customização de um escopo 

mais largo relativo a 

produto/serviço (solução 

customizada). 

A propriedade e o controle 

são funções de como o 

componente pode ser 

customizado e como (e/ou) 

o quão central ele é para a 

solução absoluta. 

Preferências e informações 

de uso do cliente podem ser 

compartilhadas para 

melhorar sua operação à 

respeito de uma necessidade 

particular dele. 

Algumas empresas 

classificadas nesse 

tipo: HomeDepot, 

Yahoo e Wal-mart. 

Criação de laços que 

dificultem a imitação 

pelos competidores e 

criem um aumento no 

custo de mudança. Busca 

melhorar o serviço pela 

integração e customização 

de um conjunto de 

produtos para melhor 

servir o cliente. Ao 

contrário de quando cada 

componente é comprado e 

utilizado separadamente. 

Integração do 

comprador 

A empresa assume algumas 

atividades anteriormente 

realizadas pelo cliente.   

Cria o hábito ajustado entre 

o negócio e o cliente, 

cavado profundamente nas 

operações com ele, à luz do 

mercado eficiente, e que não 

pode ser facilmente 

replicado por um 

concorrente. 

Empresa classificada 

nesse tipo: Dell. 

Elevação dos custos de 

mudança. Cria troca de 

custos e amarração que 

vão bem além do 

investimento feito no 

negócio em si, e que 

naturalmente cresce com 

o uso. 

Lock-in de 
Sistemas 

Padrão 

proprietário 

A empresa é uma rede de 

interações entre  

participantes fragmentados e 

especializados que quase a 

obriga ao uso de padrões 

comuns para garantir uma 

interação efetiva. 

Empresa classificada 

nesse tipo: Microsoft. 

Posiciona seu negócio 

como um ponto natural e 

de interface com um 

sistema aberto. Ao atingir 

a propriedade completa de 

um padrão permite-se 

apropriar da maior parte 

dos valores criados pelo 

sistema. 

Troca 

dominante 

A empresa fornece uma 

clara “casa” de informação, 

dinheiro ou itens físicos. 

Empresa classificada 

nesse tipo: e-Bay. 

Seu valor aumenta 

exponencialmente com a 

quantidade de pessoas que 

a procuram para olhar, 

comprar ou trocar itens. 

Acesso 

restrito 

A empresa restringe o 

acesso ao seu produto 

ou serviço. 

Empresa classificada 

nesse tipo: Coca-cola. 

Os canais de distribuição 

são os meios mais 

aparentes e comuns de 

pontos de controle, mas 
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    há outros encontrados na 

cadeia de valor. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Hax e Wilde II   (2001) 
 

 

 

 

 
O sumário das características das três posições estratégicas do Triângulo está consolidado 

no Quadro 4: 
 

Quadro 4: Características das três posições estratégicas do  Triângulo 

 
Posição 

competitiva 

Melhor Produto Soluções Totais para o 

Cliente 

Lock-in de Sistema 

Foco estratégico Produto – O negócio, 

sua indústria e seus 

competidores 

Corporação – A empresa, 

seus clientes e fornecedores 

O empreendimento estendido – 

A  empresa, seus clientes, 

fornecedores  e complementadores 

Benchmarking 

relevante 

Competidores Clientes Complementadores 

Proposta de valor 

para o cliente 

Foco no produto – 

Economia de produto 

Foco no cliente – Economia 

para o cliente 

Foco no sistema – Economia para 

o sistema 

Oferta de 

produtos 

Produtos padrões Cesta de produtos e serviços 

customizados 

Portfolio de produtos e serviços 

estendido  pelos complementadores 

Cadeia de valor Cadeia de valor 

interna 

Cadeia de valor integrada 

(fornecedores, empresa e 

clientes) 

Cadeia de valor sistêmica 

(fornecedores, empresa, clientes e 

complementadores) 

Canais de 

distribuição 

Canais genéricos – 

distribuição em massa 

Canal com foco no 

público-alvo 

Canais para complementadores e 

clientes 

Impacto das 

marcas 

Orientação ao produto 

– explosão da marca 

Marcas harmonizadas em 

torno do cliente – portfolio 

coerente de marcas 

Marcas harmonizadas em torno 

do sistema 

Inovação Desenvolvimento 

interno de produtos 

Inovação de produtos em 

conjunto com o cliente 

Arquitetura aberta, 

complementadores como 

principais investidores 

Papel de TI Suporte interno 

Ex. SAP 

Suporte ao cliente 

e ao fornecedor 

Ex. e-commerce e  e-business 

Suporte total à rede 

Ex. e-system 

Grau de 

vinculação com o 

cliente 

Muito pequena. 

Depende 

exclusivamente das 

características 

dos produtos. 

Potencialmente alta. 

Reforçada por 

personalização e 

aprendizagem mútua 

A mais alta potencialmente. 

Reforçada pelo isolamento da 

concorrência e pela associação 

com os complementadores. 

 

Fonte: Hax e Wilde II (2001,  p.15) 
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De acordo com a estratégia escolhida, é possível supor que essas diferenciações geram 

impacto em variáveis que poderão influenciar a sua implantação. Desse modo, há necessidade de 

coerência interna a partir da elaboração de planos e políticas que se fortaleçam reciprocamente e 

que possam ser realizados. Portanto, a esfera de atuação da execução da estratégia consiste na 

diferença entre a identificação de objetivos desejáveis e o alcance desses objetivos (Montgomery  

& Porter, 1998). Com a perspectiva de atuar nessa direção, o Modelo Delta propõe  um  

alinhamento das atividades críticas do negócio com a opção estratégica escolhida. Para cada um 

dos vértices do Triângulo, o modelo fornece um conjunto de atividades e de tarefas diferentes. 

Segundo Hax Wilde II (2001), os maiores obstáculos à execução são a falha no alinhamento entre 

as atividades da mesma e os requerimentos específicos da posição desejada, e o não trabalhar 

arduamente, ou com menos erro, ou mais rapidamente, ou de forma  esperta. 

O Modelo Delta criou e incorporou o conceito de vínculo (ou de amarração) com 

compradores e complementadores de forma que ambos sejam integrados na  estratégia  da  

empresa. Se aplicada de maneira contínua, a estratégia pode gerar lealdade do comprador ao 

produto ou à empresa e também constituir-se uma poderosa fonte de lucros em razão de suas 

próprias características (Oliveira Jr. et al, 2004). A força de cada posicionamento do Triângulo, 

associada à continuidade da amarração, gera uma estratégia de atuação específica e que poderá 

conduzir a empresa rumo aos seus objetivos estratégicos. A Figura 3 apresenta a continuidade da 

Amarração e o Triângulo e, por conseguinte, o seu impacto na criação de valor sob a ótica do 

sistema e, em especial, do comprador. 
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Figura 3 – Amarração e o Triângulo 
 

Fonte: Hax e Wilde II (2001, p.  33) 
 

 

 

 

A Figura 3 demonstra como a relação com o cliente é estabelecida em cada um dos  

vértices. Na opção de “Melhor Produto”, o objetivo é atrair o consumidor pelas características de 

um produto superior. Sua vinculação é estabelecida por meio de um menor preço, resultante de   

um baixo custo de uma operação eficiente, ou de um produto diferenciado disponibilizado  a 

clientes dispostos a pagar mais por ele. Na opção “Soluções Totais para o Cliente”, o objetivo é 

proporcionar uma solução customizada para a maior parte de suas necessidades prementes,  a   

partir da oferta de soluções integradas em atendedimento às necessidades essenciais e por meio     

da melhora de suas capacidades. 

Os autores defendem que isso pode ser conseguido através de uma estreita proximidade 

com o cliente (Redefinição da Experiência do Comprador), pela transferência substancial de 

capacidades e conhecimento (Integração do Comprador), ou pela disponibilização de uma gama 

completa de produtos e serviços que satisfaçam a maioria (se não todas) de suas necessidades 

(Alimentação Horizontal). Já a opção Lock-in de sistema visa, neste contexto, estabelecer a 

dominância no mercado por meio de uma liderança incontestável por meio  da  economia  do 

sistma. O atingimento dessa posição ocorre pelo desenvolvimento e pela apropriação dos   padrões 
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da indústria (Padrão Proprietário), tornando-se a interface entre o cliente e seus fornecedores 

(Troca Dominante), ou tornando-se a única fonte das necessidades dos clientes (Acesso Restrito). 

Segundo os autores do modelo, outro aspecto importante refere-se à medição do sucesso (Medição 

Agregada) e a descoberta dos propulsores de desempenho (Medição Granular e Feedback). Hax 

(2010) destaca que as métricas financeiras são críticas, mas precisam ser complementadas por 

outras três dimensões: a perspectiva do cliente, a perspectiva do negócio e   a 

perspectiva da aprendizagem organizacional. 
 

 
2.1.3 Alinhamento estratégico 

 

 
 

Implementar a estratégia é uma das prioridades das empresas, no entanto, elas ficam longe 

de alcançar esse objetivo (Hax, 2010; Hax & Wilde II, 2001; Kaplan & Norton, 2008; Prieto, 

Carvalho & Fischmann, 2009). Elas estão encarando mais dificuldades com a implementação das 

estratégias que com sua formulação (Meskendahl, 2010). Enquanto não há ações efetivas, a 

estratégia apresenta-se meramente como um plano e é reverberada como um desafio de 

comunicação, alinhamento e desdobramento por toda a  organização. 

 

Se, por um lado, a literatura e a prática organizacional apontam para a importância do 

alinhamento, autores como Cypher (1996), Naman e Slevin (1993), Prieto e Carvalho (2004a, 

2004b), Semler (1997), Venkatraman e Camillus (1984) concordam que há lacunas para que o 

conceito possa ser adequadamente aplicado (Prieto, Carvalho & Fischmann, 2009, p.  318). 

 

De acordo com Besanko, Dranove, Shanley e Schaefer (2012), uma estratégia bem- 

sucedida em condições empresariais em constante modificação resulta da aplicação de princípios 

consistentes. As estratégias são (e devem ser) respostas de adaptação e  preparação  da empresa 

para o futuro. Porém, suas escolhas estratégicas são feitas de acordo com  suas  limitações  e 

exigem a criação de um processo que viabilize a tomada de decisão e a condução de ações 

integradas no decorrer do tempo. Após a definição da estratégia, o processo de sua execução pede   

a mudança de foco para o funcionamento da organização visando  a garantia de seu sucesso.  

Kaplan   e    Norton   (2006)   consideram   cinco    importantes   princípios    de    gestão    para   o 
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estabelecimento bem-sucedido da estratégia: mobilização, tradução da estratégia, alinhamento da 

organização, motivação dos empregados e  gerenciamento. 

A não implementação efetiva da estratégia pode inviabilizar uma decisão estratégica bem- 

sucedida. Por isso, é importante examinar os processos com o foco na avaliação das vantagens    

das alternativas disponíveis. Também é necessário a disciplina no uso de ferramentas  que  

confiram o suporte essencial para a concretização dos processos. A criação da vantagem 

competitiva reside no ambiente da execução (conduzido adequadamente) e na articulação de um 

processo diferenciado que dificulte a sua reprodução pelos competidores em função do arranjo e   

de características organizacionais desenhadas  para serem únicas.  Minztberg (2006) recomenda  

que as empresas tenham clareza de que a maior parte dos seus gerentes seniores não deve se focar 

em formular estratégias, mas em adotar aquelas já desenvolvidas a fim de tornar  suas  

organizações mais eficientes. 

Uma das ferramentas preconizadas pela literatura é o Balanced Scoredcard (BSC), 

desenvolvida por Kaplan e Norton. Apesar do assunto “excelência na execução da estratégia” ser 

tratado em pesquisas como a prioridade número um, “(…) várias pesquisas ao longo das últimas 

décadas indicam que 60% a 80% das empresas ficam muito longe de alcançar os objetivos 

definidos em seus planos estratégicos” (Kaplan & Norton, 2008, p. 3). Os autores assinalam que a 

única característica comum na maioria dos sistemas é o orçamento financeiro. Para eles, essa 

prática tem sido bastante questionada, tornando-se, inclusive, um dos motivadores para o 

lançamento do BSC em 1990. Nesta oportunidade, houve o intuito de oferecer uma abordagem 

sistêmica para a integração entre estratégia e operações, de forma a auxiliar as organizações nas 

dificuldades e frustrações decorrentes da tentativa de implantação das estratégias, principalmente 

as inovadoras e transformadoras. Para isso, foi criado um conjunto de indicadores mais amplo e 

balanceado para impulsionar a criação de valor a longo prazo (Kaplan & Norton,  2008). 

Quando os autores se referem à “tradução da estratégia em temas estratégicos”, eles 

ratificam a força das iniciativas estratégicas na superação da inércia e da resistência à mudança. 

“Iniciativas estratégicas são o conjunto de projetos e programas de duração finita, fora das 

atividades operacionais rotineiras da organização, destinados a ajudar a entidade a alcançar o 

desempenho almejado” (Kaplan & Norton, 2008, p. 104). Os autores realçam que as organizações 

utilizam-se de três processos para gerenciar suas iniciativas estratégicas: a) escolha das iniciativas 

estratégicas, b) financiamento da estratégia e c) definição de responsabilidade e prestação de 
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contas. Por fim, concluem com a constatação de que a escolha de iniciativas de forma  

independente ignora o impacto integrado e sinérgico de várias iniciativas correlatas. Portanto, 

recomendam não só que cada objetivo não financeiro conte com pelo menos uma iniciativa para 

impulsionar a sua realização como também que elas sejam reunidas por tema  estratégico  e  

tratadas como portfolio integrado. De qualquer  forma, relembram que a escassez de recursos    

pode se transformar em um bom orientador para melhorar a seleção de iniciativas, desde que 

precedido do desenvolvimento da estratégia e dos temas  estratégicos. 

De acordo com Moran, Façanha, Gonçalves e Fischmann  (2012), o BSC, originalmente  

era uma ferramenta para a mensuração de desempenho de empresas. Ao longo do tempo, porém,    

a proposta, preocupada com o alinhamento de ações dentro das organizações, ganhou novos 

elementos e passou a ser utilizada como guia na implementação e gestão de estratégias. Visto de 

maneira integrada, o Balanced Scorecard traduz o conhecimento, habilidades e sistemas que os 

empregados precisam (aprendizado e crescimento) para inovar e construir as capacidades 

estratégicas certas e eficientes (processos internos) que entregam valor específico ao mercado 

(clientes). Eventualmente, os clientes poderão proporcionar o aumento do valor ao acionista 

(financeiro). Desta maneira, a ferramenta se tornou uma inspiração para a avaliação sobre como é 

possível atuar de forma similar na construção de capacidades eficientes para alinhar os projetos e   

o portfolio ao posicionamento estratégico. 

 
 

2.2 PROJETOS 
 

 
 

Projetos são quaisquer séries de atividades e tarefas que atendam as características de 

possuir um objetivo específico a ser atingido, de acordo com certas especificações, com definição 

clara de data de início e de término, conhecimento prévio dos limites financeiros (se aplicáveis) e 

que, por outro lado, exijam o consumo de recursos humanos e não humanos, além contarem com 

um caráter multifuncional (Kerzner, 2011). Segundo Carvalho e Rabechini (2011), os projetos 

apresentam duas características intrínsecas relativas à temporalidade e à unicidade. Esses dois 

conceitos são tratados por Kerzner (2011) e Shenhar e Dvir (2010). Os autores enfatizam que um 

projeto é um esforço temporário utilizado para criar algo singular e único e que impulsiona a 

inovação da empresa e as mudanças. 
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O Project Management Body of Knowledge - PMBoK (PMI, 2008) registra  que  os  

projetos são frequentemente utilizados como meio para atingir o plano estratégico de uma 

organização. Envolvem iniciativas únicas que impulsionam as empresas rumo às inovações e 

mudanças necessárias para viabilizar a estratégia e assim tornarem-se mais fortes e eficientes e 

obter a vantagem competitiva (Shenhar & Dvir, 2010). 

Geralmente, os projetos são requeridos a partir de uma demanda  de  mercado,  

oportunidade ou necessidade estratégica de negócios, solicitação de cliente, avanço tecnológico   

ou de um requisito legal. E, sejam como parte de programas ou portfolios, são considerados 

instrumentos para o atingimento das metas e objetivos estratégicos específicos do negócio (PMI, 

2008). Por conseguinte, construir um processo cuja relação entre estratégia e projetos seja 

possibilitada é um caminho para a solidificação desse recurso e para a viabilização da perenidade 

organizacional. Outro aspecto a ser considerado é que o gerenciamento de projetos requer a 

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

atender aos seus requisitos. É necessária a adaptação às diferentes realidades, preocupações e 

expectativas das partes interessadas à medida que o projeto é planejado e executado. Por fim, 

empreende-se o balanceamento das restrições conflitantes do projeto (PMI, 2008). A fim  de 

orientar às empresas em como atuar nesse sentido, o PMI desenvolveu os cinco grupos de 

processos (Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento) e os   

42 processos que orientam as organizações sobre como conduzir seus  projetos. 

Além do preparo frente à concorrência, as empresas precisam também combinar os  

projetos de processos de serviços com as expectativas dos clientes e com as inovações (Zeithaml, 

Bitner & Gremler, 2011), de forma a gerir elementos intangíveis, variabilidade e co-geração dos 

serviços para subsidiar a tomada de decisão sobre os projetos. Porém, as empresas devem ter 

clareza que a concepção de projetos com foco em restrições de prazo e de custo confere a ela um 

foco em eficiência. Entretanto, quando o objetivo é a geração de valor e eficácia,  há  a  

necessidade de uma abordagem mais estratégica, principalmente nas organizações orientadas para 

projetos (Guedes et al., 2011). 
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2.2.1 Alinhamento estratégico de projetos 
 

 
 

Segundo o PMI (2008), o planejamento estratégico é o principal orientador para os 

investimentos em projetos. O alinhamento dos projetos à estratégia das empresas é amplamente 

discutido por autores como “Shenhar (1999), Kathuria, Joshi e Porth. (2007), Artto e Dietrich 

(2004), Jamieson e Morris (2004), Srivannaboon e Milosevic (2004), Dietrich e Lehtonen    (2005) 

e Srivannaboon (2006)” (Guedes et al., 2011, p. 72). 

Desde 1950, a academia tem focado no desenvolvimento de ferramentas, técnicas e 

procedimentos que contribuam para a eficiência do gerenciamento de projetos, todavia apenas 

recentemente pesquisadores tem percebido que mesmo os projetos gerenciados de forma  

cuidadosa estão entregando resultados de negócios considerados desapontadores (Willing, 2005, 

citado em Patanakul & Shenhar, 2012). Desta forma, a inserção dos conceitos de estratégia na 

experiência de gerenciamento de projetos mostra-se necessária, no ponto de vista dos autores. Por 

conseguinte, eles propõem o uso do conceito da estratégia militar para um planejamento com o 

foco na vitória de maneira que o resultado do projeto contribua para a construção de algum tipo    

de vantagem competitiva. 

A literatura define o alinhamento estratégico de várias formas, porém, ainda é vaga quanto 

ao alinhamento ao gerenciamento de portfolio. Apenas recentemente começou a explorar o 

gerenciamento de portfolio mais completamente até o nível do projeto (Shenhar, Milosevic, Dvir  

& Thamhain, 2007). Os autores conceituam o alinhamento do gerenciamento de projetos e 

estratégia de negócios como um estado de colaboração interna em que as atividades do projeto 

apoiam continuamente o alcance dos objetivos estratégicos da  empresa. 

Os autores conduziram estudos a partir da seguinte hipótese geral: quando os projetos são 

bem-sucedidos em alinhar seus esforços com a estratégia de negócio eles melhor contribuirão    

para os objetivos organizacionais de longo prazo. Shenhar et al. (2007) utilizaram-se de outras 

hipóteses em seu estudo: 

 A maioria dos projetos não é gerida de forma estratégica conforme o alinhamento com a 

estratégia de negócios; 

 As condições operacionais dos projetos influenciam a eficácia do alinhamento  estratégico; 
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 O alinhamento dos projetos com a estratégia do negócio tem correlação positiva com o 

sucesso do mesmo; 

 O gerenciamento do projeto e a estratégia do negócio são dinâmicos e interativamente 

interligados. 

 

Algumas das principais descobertas de Shenhar et al. (2007)  são: 
 

 

 A maioria dos projetos não é gerida de forma estratégica, pois  seu  foco  está 

principalmente no atingimento do tempo, orçamento e os  requerimentos; 

 O alinhamento estratégico de gerenciamento de projetos pode ser conseguido por meio de 

uma estrutura hierárquica que inclua alguns componentes, como: a estratégia, o espírito, a 

organização, os processos, as ferramentas e as métricas; 

 O alinhamento estratégico ocorre em duas vias, pois a estratégia do negócio impacta no 

planejamento e nas atividades do projeto. O trabalho do projeto e sua experiência podem 

interferir na estratégia empresarial que, por sua vez, deverá ajustar-se para “caber melhor” 

nas dinâmicas do nível operacional; 

 O sucesso do projeto é um conceito multidimensional. Para isso, é necessário olhar para 

além da restrição tripla (tempo, orçamento e os  requerimentos); 

 Cada projeto deve possuir sua própria e específica estratégia de projetos quanto à 

perspectiva, à posição e aos planos que devem ser  conduzidos; 

 Diferentes estratégias de negócios requerem diferentes estratégias de  projetos; 

 
 

Projetos estratégicos são o único meio dessa vitória ocorrer e envolvem uma abordagem 

singular, com direção e um caminho planejado (Patanakul & Shenhar, 2012). A estratégia do 

projeto direciona o plano e está relacionada aos elementos críticos para o sucesso. Está envolvida 

na perspectiva, nas diretrizes, na atitude, na direção e nas políticas que promovem padrões de 

comportamento necessários para criar valor e conduzir a empresa para o sucesso. A estratégia 

também envolve a eficiência e a eficácia, pois está relacionada às escolhas dos corretos resultados 

esperados (produtos, serviços e processos),  como também à condução deles de forma correta.     

Por fim, os autores esclarecem que a estratégia de projetos deve envolver o “por quê”, o “o quê”     

e o “como”. Eles conceituam a estratégia de projetos mais formalmente, utilizando-se do modelo 
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dos 5 Ps de Mintzberg, conforme apresentado na Figura 4 como: “A perspectiva do projeto, 

posição e diretrizes sobre o que fazer e como fazer para alcançar a maior vantagem competitiva e   

o melhor valor do projeto” (Patanakul & Shenhar, 2012, p.  7). 

 

 
Figura 4: Estratégia dos projetos 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Patanakul e Shenhar  (2012) 
 

 

 

De acordo com os autores, a estratégia dos projetos permite o alcance do ponto alto de 

competitividade e de valor do projeto. Na Figura 5 são apresentadas três partes principais 

(perspectiva, posição e diretrizes) e oito elementos para implementação que devem  estar  

integrados para suportar um ao outro. São eles: 

 

 Perspectiva: representa o conhecimento, o ambiente, a razão para o projeto e um objetivo 

geral, bem como define os conceitos que guiarão a gestão do  projeto. 

 O conhecimento do negócio, o objetivo do negócio e o conceito de  estratégia. 

 

Estratégia do projeto 

Perspectiva 

(o porquê?) 

Posição 

(oquê?) 

Orientações 

(como) 

Conhecimento do 

negócio 

 

Definição do produto 

 

Definição do projeto 

 

Objetivo do negócio 
Vantagem / valor 

competitivo 

 

Foco estratégico 

 

Conceito estratégico 
Critério de sucesso e 

falha 
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 Posição: envolve as expectativas relativas à entrega do  projeto. 

 A definição do projeto, o valor e a vantagem competitiva e os critérios de sucesso   

e de falha. 

 Plano (ou diretrizes): relaciona-se ao plano de ações para atingir os resultados esperados 

para o projeto e o comportamento necessário para  isso. 

 Definição de projeto e o foco estratégico. 
 

 
A proposta é retornar à ideia original, advinda dos militares, pela qual a estratégia é  

simples e inequivocamente significa o planejamento para ganhar (Patanakul & Shenhar, 2012). 

Conforme os autores ressaltam, o mesmo princípio deve-se aplicar aos  projetos. 

Os projetos mais modernos são executados em um ambiente competitivo. Tipicamente, o 

resultado de um projeto é um produto, um processo ou serviço que provavelmente 

enfrentará a concorrência no  mercado com outros produtos ou serviços. Assim, para   

cada produto ou serviço, pode-se perguntar como é que ele vai se destacar diante da 

competição e como é que vamos fazer acontecer? O resultado de um projeto deve ter o 

mesmo apelo, ou utilizando de um termo comum em negócios, eles devem gerar  

vantagem competitiva” (Patanakul & Shenhar, 2012, p.  7). 
 

Porém, para que ocorra de fato o alinhamento estratégico, a mudança de pensamento da 

visão de sucesso do projeto requer uma evolução rumo às entregas dos resultados esperados para   

o negócio, não apenas para o sucesso reconhecido como restrição tripla. Enquanto os gerentes de 

projetos estiverem focados no dia a dia, eles não focarão os aspectos de negócio. Desta forma, há 

uma necessidade de mudança de mentalidade. Não obstante, essa não é uma mudança trivial por 

três motivos: o novo ponto de vista é não ortodoxo; não significa abandonar a perspectiva 

operacional até então utilizada; requer a construção de um novo modelo (Patanakul & Shenhar, 

2012). 

Para Valeriano (2001), tanto os projetos quanto as operações das empresas são meios de 

atingimento dos objetivos estratégicos. E ambos, após a avaliação de seus resultados, podem 

retroalimentar o plano estratégico e assim fortalecer a relação entre estratégia  e  projetos.  A 

relação entre a estratégia e os projetos é visualizada na Figura  5. 
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Figura 5: A relação entre a estratégia e os projetos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado Valeriano (2001, p.  89) 

 

Novas  visões estão gradualmente emergindo sobre o assunto e alguns  autores investindo  

na introdução de modelos específicos para movimentar a disciplina rumo a uma abordagem mais 

estratégica. Da mesma forma, o campo do gerenciamento de portfolio estratégico também se 

encontra em evolução para subsidiar as  organizações. 

 

 

2.2.2 Portfolio de projetos 
 

 
 

A promoção do alinhamento estratégico por meio de um portfolio adequado de projetos 

(juntamente com a criação de escritórios e a construção de competências e de maturidade em 

gestão de projetos nas organizações) são caminhos para atingir-se a eficácia no gerenciamento de 

projetos, bem como a sustentação de suas vantagens competitivas (Rabechini, Maximiano & 

Martins, 2005). 

Segundo  Cooper,   Edgett   e  Kleinschmidt   (1999),   o   gerenciamento  de  portfolio está 

relacionado a fazer escolhas estratégicas para operacionalizar a estratégia do negócio. Envolve a 

tomada de decisões sobre tipos de produtos, mercados e gerenciamento de tecnologias que devem 

ser atacadas, conferindo-se a ênfase relativa em cada uma. Para isso, é primordial ter um portfolio 

de projetos alinhados à estratégia do negócio e às suas  prioridades. 
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Anselmo e Maximiniano (2010, citado em Guedes et al., 2011) informam que os projetos 

possuem amplitude operacional, tática ou estratégica. Em cada uma dessas dimensões há uma 

especificidade na utilização dos projetos como um esforço temporário pelo qual  é  possível  

realizar um empreendimento com foco em benefícios. Na dimensão estratégica, a criação de 

determinados projetos proporciona o movimento organizacional rumo à realização da estratégia. 

Desta forma, no nível estratégico, a escolha que permite o alinhamento dos projetos com a 

estratégica organizacional deve pautar-se em conceito e ferramentas da gestão de  portfolio. 

Para conceituar portfolio, no Quadro 5, constam algumas definições apresentadas por 

Rabechini, Maximiano e Martins (2005): 

 

 
Quadro 5: Definições de Portfolio 

 
Autor Definição de Portfolio 

Archer e 

Gasemzadeh 

(1999) 

É uma coleção de projetos desenvolvidos sob a administração de uma unidade organizacional  e   

que podem relacionar-se com os demais. Porém, devem fazer parte dos objetivos estratégicos 

determinados e assim receber recursos da  organização. 

Kendall e 

Rollins (2003) 

O gerenciamento de portfolio garante o conjunto de projetos selecionados e mantidos na carteira 

visando atender aos objetivos  organizacionais. 

Cooper et al. 

(2001) 

Acrescentam questões sobre a dinâmica do processo cujos projetos estão em constante alteração e 

revisão. O objetivo do portfolio é: a) valor máximo, b) balanceamento e  c)  alinhamento  

estratégico. 

Fonte: Adaptado de Rabechini, Maximiano e Martins   (2005). 

 

 

 

De acordo com estudos promovidos por Castro e Carvalho (2010), os resultados indicam 

que o PPM (Project Portfolio Management) ainda é pouco presente nas organizações e a falta    

dele é um dos fatores que dificultam a implementação adequada das ações estratégicas definidas 

pelos executivos. Os autores reforçam que o desdobramento das ações estratégicas em projetos, 

bem como a delegação da responsabilidade pela execução dos mesmos (aos níveis inferiores de 

forma desestruturada) promovem conflitos desnecessários, acarretando em perdas na energia da 

organização. 

Para pautar as diferenças entre gestão de projetos e gestão de portfolio, Kerzner (2006) 

utiliza-se da definição de Debra Stouffer e Sue Rachlin. As autoras enfatizam que a gestão de 

projetos é um processo contínuo que compreende uma determinada iniciativa por meio de uma 

estrutura de custos, prazos, capacidade técnica e desempenho. Segundo elas, o gerenciamento de 

portfólio  tem  como  principais  objetivos:  “(...)  identificar,  selecionar,  financiar,  monitorar     e 
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manter a combinação apropriada de projetos e iniciativas para atingir as metas e objetivos 

organizacionais” (Debra Stouffer & Sue Rachlin, 2003, citado em Kerzner, 2006, p. 244). Por   

isso, torna-se essencial não só apoderar-se dos conhecimentos do  gerenciamento  de  projetos 

como também dos relativos ao PPM para que mudanças eficazes ocorram nas  organizações. 

Rabechini, Maximiano e Martins (2005) alertam que a formação do portfolio de projetos 

apresenta uma diversidade de problemas, dentre eles, a falta de alinhamento estratégico e a 

independência quanto às necessidades técnicas e/ou comerciais. Os autores complementam que, 

por esses motivos, poucas organizações utilizam-se das práticas do PPM e de  suas  

potencialidades. Portanto, entende-se que o assunto precisa ser abordado de  maneira  a  

desenvolver novos conhecimentos capazes de estimular as organizações à adesão ao  PPM. 

Outro aspecto a ser discutido é o comprometimento da alta administração como fator 

essencial para o gerenciamento bem-sucedido de um portfolio de projetos (Kerzner, 2006). 

Segundo ele, é papel dela “(...) definir e comunicar claramente as metas e os  objetivos  do 

portfolio de projetos, bem como os critérios e condições considerados para a seleção dos projetos 

que constarão do portfolio” (Kerzner, 2006, p. 245). O autor também afirma que é  

responsabilidade da alta administração a coleta e análise de desempenho do portfolio 

periodicamente para determinar (ou não) a necessidade de ajustes, bem como o cancelamento de 

alguns projetos cujo investimento não seja mais  adequado. 

Meskendahl (2010) orienta que, de acordo com Hrebiniak em 2006, é muito mais difícil 

fazer com que a estratégia funcione do que formular a mesma. E essa é uma oportunidade para o 

gerenciamento de portfolio de projetos. Com foco no aprofundamento do assunto, o autor refere-  

se ao estudo de Muller et al. em 2008, no qual há a apresentação da relação positiva entre  

estratégia conforme seleção de portfolio e o desempenho do portfolio de projetos. O autor ressalta 

que 

(...) apenas poucos estudos descobriram a priorização de projetos como parte  do  

processo de  gerenciamento de portfolio como um fator chave de sucesso”  (ex.: Cooper  

et al., 1999; Elonen & Artto, 2003; Fricke et al., 2000). Novamente, outros estudos 

observaram uma influência positiva do desempenho do portfolio de projetos  nos níveis  

de resultado dos negócios (ex.: Cooper et al., 2000, 2004a, b; Killen et al., 2008). De 

qualquer forma, não existem estudos com um modelo geral que cubra o ciclo completo 

desde o planejamento estratégico por meio do gerenciamento de projetos para o sucesso 

do negócio (Meskendahl, 2010, pp. 807-808). 
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Na prática, há um caminho a percorrer, mesmo nas empresas que consideram o  

alinhamento estratégico dos projetos um ponto importante. Bitencourt e  Garcez  (2013) 

conduziram uma pesquisa sobre como a estratégia focada no cliente influenciava o processo de 

gestão de portfolio de projetos. O resultado indica haver influência da estratégia, porém, com 

diferença entre o que é considerado importante e o que efetivamente é utilizado  pelas  43  

empresas investigadas. A amostra foi composta com uma maior concentração de empresas 

oriundas do Varejo (20,9%) e do setor de Serviços (16,3%), sendo a maior parte das respostas 

advindas de gerentes (55,8%). A pesquisa avaliou a importância e a utilização de 19 tópicos 

relativos à gestão estratégica de projetos e ao posicionamento no vértice Soluções Totais para os 

Clientes (SLC) do Modelo Delta. Como resultado, identificou-se a necessidade de  

desenvolvimento de recursos que viabilizem a execução da estratégia. Os resultados são 

apresesentados na Quadro 6: 

 
Quadro 6: Resultado de priorização sobre importância e  utilização. 

 

 
Número 

da 

Questão 

Questão Prioridade 

Importância 

Prioridade 

Utilização 

1 Alinhamento dos projetos à  estratégia 1 4 

2 Sobrevivência de longo  prazo 5 10 

3 Vantagem competitiva 8 6 

4 Treinamento e desenvolvimento de  pessoas 9 11 

5 Disponibilização de recursos 10 17 

6 Disponibilização de sistemas e tecnologias de gestão de   projetos 14 12 

7 Alocação de patrocinadores 16 18 

8 Utilização de múltiplos  critérios 19 19 

9 Foco no cliente como parte da estratégia da  empresa 2 1 

10 Desenvolvimento de produtos ou serviços que satisfaçam às 

necessidades dos clientes. 

3 2 

11 Criar laços de relacionamento com a possibilidade de oferecer 

soluções personalizadas. 

11 9 

12 Aumentar sua participação nas compras dos  clientes. 4 3 

13 Redefinição da experiência de compra do  cliente 12 14 

14 Integração e customização do portfolio de produtos   relacionados 7 5 

15 Captura de informações sobre o uso ou preferências dos   clientes 6 7 

16 Assunção de atividades realizadas pelos  clientes 13 13 

17 Utilização de critérios de seleção de projetos que busquem atuar no 

foco do cliente. 

15 8 
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18 Concessão de autoridade aos gerentes de  projetos 17 15 

19 Concessão de autoridade ao escritório de projetos  (PMO) 18 16 

Fonte: Bitencourt e Garcez  (2013). 

 

 

A pesquisa registrou que o alinhamento dos projetos à estratégia foi a questão avaliada 

como de maior importância, seguida do foco no cliente como parte da estratégia da empresa. No 

entanto, a sua incorporação no uso é avaliada como quarta prioridade quando trata-se de sua 

utilização. (Bitencourt & Garcez, 2013). 

De certa forma, o desenvolvimento de técnicas e ferramentas de gestão de portfolio e de 

projetos nas organizações demonstra ser oportuno. O que leva a crer que a teoria relativa à 

estratégia ainda está distante do discurso e das ferramentas organizacionais. Isto é um indicativo  

de que há uma conjuntura propícia ao desenvolvimento de práticas de projetos que venham 

direcionar as empresas quanto à tradução de seu posicionamento estratégico em ação por meio de 

sua comunicação e do desenvolvimento de instrumentos que possibilitem sua realização por meio 

de seu portfolio de projetos. 

 
 

2.2.3 Natureza de projetos 
 
 

A natureza do projeto (ou o tipo de projeto) pode influenciar os fatores de sucesso dos 

mesmos (Shenhar et al., 2007). A literatura descreve diversos critérios adotados na classificação   

de projetos, conforme os apresentados no Quadro 7: 

 

Quadro 7: Critérios de classificação de projetos 

 
Literatura Critérios de classificação de  projetos 

Shenhar et al. (2002, citado em 

Morioka & Carvalho,  2011). 

- Complexidade do escopo do sistema: assembly, system e   array 

- Incerteza tecnológica: baixa, média, alta e  superalta 

Evaristo e Femena (1999, citado em 

Carvalho & Rabechini,  2011). 

- Projeto único ou programa (múltiplos  projetos) 

- Localização única ou localizações  múltiplas 

Blomquist (1999, citado em Patah & 

Carvalho, 2009) citado  por  Morioka 

& Carvalho, 2011). 

- Grau de inovação: derivativo, de plataforma, breakthrough e   P&D 

Shenhar e Dvir (2010) Modelo Diamante NTCR 

- Novidade: inovação, plataforma e  derivativa 

- Tecnologia: superalta, alta, média e  baixa 

- Complexidade: matriz, sistema e  montagem 

- Ritmo: blitz, tempo crítico, rápido/competitivo e  regular 
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McFarlan (1984, citado  em Carvalho 

& Rabechini, 2011). 

Granfiel Grid 

- Impacto para o presente: baixo e  alto 

- Impacto para o futuro: baixo e  alto 

Ward e Griffiths (1996, citado por 

Carvalho & Rabechini,  2011). 

Relaciona TI à estratégia e à operação do  negócio: 

- Suporte, Fábrica, Transição e  Estratégico 

Crawford e Pollack (2004, citado por 

Carvalho & Rabechini,  2011) 

Hard e Soft 

- Clareza de meta/objetivo 

- Tangibilidade  de meta/objetivo 

- Medidas de sucesso 

- Permeabilidade do projeto 

- Número de opção de solução 

- Grau de participação 

- Expectativas dos stakeholders 

Beck et al. (2001, citado  por  

Carvalho & Rabechini,  2011) 

Ágil 

Carvalho e Rabechini (2011) Modelo I4: Integração, Impacto, Inovação e  Imediato 

Kerzner (2011) - Impacto estratégico 

Patah e Carvalho (2009, citado por 

Morioka & Carvalho,  2013) 

- Operacionais e estratégicos 

Shenhar e Dvir (2010) - Estratégicos e operacionais 

Anselmo e Maximiniano  (2010,  

citado por Guedes,  Fonseca,  

Carvalho, Maximiano & Gonçalves, 

2011) 

- Amplitude operacional, tática ou  estratégica. 

Fonte: Elaborado pela  autora 
 

 

 

A literatura contempla uma gama de opções e visões sobre a natureza de projetos diante   

dos ambientes nos quais estão inseridos e dos objetivos aos quais se propõem. A tipologia, 

inclusive, é um dos tópicos considerados na avaliação de sucesso em projetos. De acordo com 

Carvalho e Rabechini (2011), a definição do sucesso em projetos depende da perspectiva da parte 

interessada, do tipo de projeto, da perspectiva temporal e da unidade de análise. Sendo assim, 

segundo os autores, não é uma tarefa fácil, pois as dimensões de sucesso são diferentes  

dependendo dessas perspectivas.  Em adição a essa análise,  o sucesso de  projetos também deve  

ser considerado como um conceito dinâmico com diferentes dimensões que se adequam em 

diferentes tempos, permitindo a sua importância relativa ser alterada de acordo com o tempo. 

(Maltz et al., 2012). Neste sentido, os autores defendem que as  mudanças  também  ocorrem 

devido ao tipo de projeto. 
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Shenhar e Dvir (2010, p. 153) categorizam os projetos em projetos estratégicos versus 

projetos operacionais, considerando que “projetos estratégicos são os principais esforços  feitos 

para criar ou manter posições estratégicas nos mercados ou  empresas”.  Eles  objetivam  criar 

novas forças para a organização e, em geral, tem a perspectiva de longo prazo. Já os “projetos 

operacionais estão relacionados aos negócios existentes”. Apesar  de apresentarem-se vinculados    

à operação, estes são projetos conduzidos com o foco no aperfeiçoamento dos produtos e dos 

processos existentes. 

Em estudo sobre a análise dos Fatores Críticos de Sucesso de Projetos (FCS)  numa 

empresa varejista, Morioka e Carvalho (2013) ressaltam que a classificação dos projetos impacta 

não apenas os seus resultados (como sugere a literatura), mas também a presença dos fatores 

críticos de sucesso na gestão dos projetos. Segundo as autoras, isso pode ser explicado na 

organização estudada pelo fato de a classificação dos tipos de projeto determinar, por definição, o 

grau de vínculo do PMO (Project Management Office) no desenvolvimento do  projeto. 

O estudo verificou que a tipologia de projetos atuou como determinante para a maior parte 

dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) pesquisados, impactando não apenas nos resultados do 

projeto como também na intensidade com que os fatores críticos de gerenciamento foram 

utilizados. Essa pesquisa alertou também para a necessidade de estudos sobre indicadores que 

considerem o aspecto contigencial. Segundo as autoras, a despeito da importância das demais 

dimensões de sucesso (impacto para o cliente, impacto para a equipe, negócio e sucesso imediato    

e preparação para o futuro), na prática, há uma dificuldade de aferir o desempenho de projetos. 

Portanto, elas sugerem novos estudos que abordem a discussão de indicadores para esse 

acompanhamento sob uma perspectiva contigencial, levando-se em consideração os diferentes  

tipos de projetos propostos em variados contextos. 

Com base na proposição de que diferentes tipos de projetos são gerenciados de formas 

diversas, Shenhar et al. (2007) defendem que é necessário explorar estratégias de projetos em 

diferentes tipos de projetos. 

 
 

2.2.4 Gerenciamento e sucesso de projetos 
 

 
 

Kerzner (2011) adverte que o gerenciamento de projetos bem-sucedido é o que atende ao 

cumprimento dos objetivos relativos a prazo, custos, nível de tecnologia e    desempenho desejado, 
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uso eficiente e eficaz dos recursos – e que foi aceito pelo cliente. No entanto, o autor entende que 

nem sempre os benefícios dos projetos podem ser obtidos. E isso  ocorre  principalmente  em 

função da complexidade do projeto, dos requisitos especiais do cliente, mudanças no escopo, 

reestruturação organizacional, riscos do projeto, mudanças na tecnologia e pelo planejamento de 

definição de preços antecipado. Desta forma, o gerenciamento de projetos é conceituado pelo   

autor como “(…) o planejamento, a organização, a direção e o controle dos recursos da empresa 

para um objetivo de relativo curto prazo, que foi estabelecido para concluir metas e objetivos 

específicos” (Kerzner, 2011, p. 3). 

Na visão tradicional de projetos, o gerenciamento dos mesmos atua de acordo com as 

restrições de prazo, custo e desempenho. Em caso de relacionamento com um cliente externo, 

deverá observar também o bom relacionamento com ele (Kerzner, 2011). Como consequência, os 

benefícios dos projetos poderão ser capturados pelas organizações. Os benefícios definidos 

antecipadamente transformam-se em critério para a decisão nas revisões dos stage-gates. Além 

disso, também influenciam a avaliação informal e a tomada de decisão sobre prioridade  e  

alocação de recursos (Cooke-Davies, 2002). Para o autor, dois pontos devem ser explicados sobre   

a importância dos benefícios dos projetos: 

 Os benefícios não são  entregues ou realizados pelo gerente de projetos ou pela equipe.  

Eles exigem ações dos gerentes de operação, e isso requer que haja cooperação estreita 

entre a equipe do projeto e o patrocinador ou cliente do  projeto; 

 Atingir o sucesso do projeto é mais difícil que alcançar o sucesso do gerenciamento do 

projeto. Isto porque o primeiro é mais suscetível à alteração de seus objetivos e  métodos. 

 

Portanto, Cooke-Davies (2002) registra a necessidade de se distinguir os conceitos de 

sucesso do projeto (medido em relação aos objetivos gerais do mesmo) e sucesso do  

gerenciamento do projeto (medido à luz das métricas tradicionais e gerais de desempenho em 

relação a tempo, custo e qualidade). 

Em adição a esse ponto,  Kerzner e Saladis (2011, p. 21) ressaltam que “ (…) para os   

novos tipos de projetos esperados para a próxima década, esses processos rígidos e inflexíveis 

podem ser um grande obstáculo”. Para responder às expectativas de resultados das organizações, 

em função do atual aumento no nível de complexidade dos projetos, o gerenciamento tradicional  

de projetos requer ajustes. 
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Segundo Kerzner e Saladis (2001, p. 17), “o gerenciamento de projetos tradicional  

funciona bem quando o rumo do projeto é claramente entendido, o escopo é bem definido, todos   

os stakeholders concordam, os riscos foram avaliados e são bem  compreendidos  e  a 

probabilidade de sucesso é considerada muito  alta”. 

Porém, em relação às empresas inovadoras e líderes de mercado, os projetos podem se 

basear em objetivos imprecisos, num perfil de gestão de maior otimismo e numa disposição a 

assumir maiores riscos para que seus objetivos comerciais sejam atendidos. Como consequência,  

as decisões e os requisitos comerciais podem se sobrepor às decisões técnicas e aos requisitos do 

projeto. 

Os autores ressaltam que, nesse novo cenário, a importância do valor obtido do resultado 

final do projeto é maior e o entendimento inicial pode não capturar totalmente suas nuances, ou 

ainda, sofrer alterações durante seu ciclo de vida. Como premissa, os autores defendem que os 

gerentes de projetos devem envolver-se mais no negócio e, ainda, monitorar as suposições da 

mesma forma como lidam com os orçamentos e agendas. Assim, serão capazes de acompanhar os 

impactos das decisões tomadas visando a preservação do valor final do projeto. Por outro lado, 

também precisam ser mais flexíveis para tomar decisões impensáveis, preenchendo  as  

necessidades comerciais do projeto à medida que possam sofrer alguma mudança – e assim exigir 

alterações no plano original. 

 

 

 
2.2.5 Indicadores de desempenho 

 

 
 

Considerando o pressuposto de Phatak (1995, como citado em Hourneaux Jr. et al., 2005) 

que destaca a impossibilidade de gestão de uma organização sem a utilização de informação 

apropriada e significativa sobre o seu desempenho, os métodos para alcançá-lo são desenvolvidos 

em resposta às dificuldades de sua época e em contribuição ao desenvolvimento organizacional. 

Para início de contexto, o trabalho de Hourneaux Jr. et al. (2005) aborda a mensuração de 

desempenho como algo difícil e complexo, mas também essencial e importante. É neste contexto 

que os autores apresentam a descrição e a análise de oito diferentes métodos cujos principais  

pontos são apresentados no Quadro 8: 
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Quadro 8: Métodos de mensuração e pontos  importantes: 

 
Métodos de mensuração e avaliação de  desempenho 

Método Pontos importantes 

Tableu de Bord Método pioneiro e focado em variáveis  quantitativas. 

Método de Martindell Utiliza-se de 10 variáveis quantitativas de ampla   aplicabilidade. 

Administração por 

objetivos 

Processo participativo que permite controlar o seu próprio   desempenho. 

Modelo de Buchele Mede forças competitivas entre departamentos. Não é   integrado. 

Modelo de Correa Mede padrões de desempenho. Métricas criadas internamente. Não permite 

comparações externas. 

BSC Método que mede o desempenho das organizações alinhando  processos  

administrativos com a estratégia da  empresa. 

Skandia Navigator Ênfase nas pessoas. 

SIGMA Aborda sustentabilidade e a visão dos  stakeholders. 

Fonte: Adaptado de Hourneaux Jr., Ruiz e Corrêa  (2005) 
 

 

Quase todos os métodos têm em comum o destaque sobre a dificuldade de implantação.  

Isto devido à possível resistência dos membros da organização ao processo e à necessidade de 

apoio da alta administração, a fim de lograr efetividade no processo (Hourneaux Jr., Ruiz & 

Corrêa, 2005). É perceptível também que a origem dos indicadores de desempenho esteve 

diretamente relacionada a questões quantitativas. Porém, evoluiu na busca pela mensuração de 

aspectos qualitativos, como percepção da empresa junto ao mercado, qualidade de recursos 

humanos e aprendizagem organizacional. Todavia, uma vez que as empresas devem estar 

frequentemente adequando suas estratégias ao entorno sócio-politico-econômico em que se 

inserem, dificilmente um modelo será totalmente adequado à determinada realidade  ou 

organização. Muitas vezes, a personalização ou a combinação de indicadores de diferentes  

modelos de avaliação destacam sua importância para o alcance dos resultados  desejados. 

Por sua configuração como instrumentos capazes de fornecer informações ao processo de 

tomada de decisão,  além de ferramenta  gerencial, os indicadores de desempenho tornaram-se  

uma medida estratégica de sobrevivência das organizações (Nascimento, Bortoluzzi, Dutra & 

Ensslin, 2011). Os autores conduziram um estudo bibliométrico a respeito do tema e produziram 
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sua visão das características, critérios e propriedades necessários à confecção dos indicadores de 

desempenho, conforme demonstrado no Quadro  9. 

 

Quadro 9: Características, critérios e propriedades necessários à confecção dos indicadores de 

desempenho. 

 
 

Merchant (2006) Shahin e Mahbod (2007) Ensslin e Ensslin (2009) 

Características Critérios Propriedades 

Congruência Específicos Mensurabilidade 

Controláveis Mensuráveis Operacionabilidade 

Oportuna Atingíveis Inteligibilidade 

Acurada 

(precisa e objetiva) 

Realistas Homogeneidade 

Compreensível Sensíveis ao tempo Permissão para distinguir o que falta para  melhorar 

Custo versus benefício  Respeito às propriedades das  escalas 

Fonte: Nascimento, Bortoluzzi, Dutra e Ensslin  (2011) 
 

 

 

Nascimento et al. (2011) também sintetizaram a definição apresentada nos  principais 

artigos sobre o tema, conforme o observado no Quadro  10. 
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Quadro 10: Definições e afiliações teóricas encontradas nos estudos  pesquisados 
 

 
Artigo 

investigado 

Definição Apresentada Autores de apoio 

Duran e 

Batocchio 

(2003) 

As medidas de desempenho devem direcionar os esforços de melhoria 

contínua e cumprir uma série de requisitos. Hudson et al. (2001) listaram 

características que todo sistema de medição de desempenho  deveria  

possuir: estar diretamente relacionado à estratégia da empresa, claramente 

definido e com um propósito específico; ser relevante e fácil de   manter. 

Hudson et al. (2001) e 

Neely et al. (citado por 

Duran e Batocchio, 

2003). 

Machado 

Júnior e 

Rotondaro 

(2003) 

Para Takashina e Flores (1996): formas de representar numericamente 

características de produtos e processos. Para Muscat e Fleury (1993), 

indicadores de desempenho de qualidade são mecanismos que apontam se   

a organização está sendo competitiva em relação às demandas de seus 

clientes. Na visão dos autores, os indicadores de qualidade devem orientar   

a melhoria do desempenho operacional e  competitivo. 

Takashina e Flores 

(1996) e Muscat e 

Fleury (1993) (citado 

por Machado Júnior e 

Rotondaro, 2003). 

Siqueira, 

Rosa e 

Oliveira 

(2003) 

O conjunto de indicadores de desempenho permite, por meio de medições 

previamente estipuladas, concluir ou questionar como  está o  desempenho 

da empresa. A implantação desses indicadores é de suma importância às 

empresas  para que prepertuem suas atividades no mercado, propiciando  

um gerenciamento mais realista de seus  recursos. 

Definição dos autores 

Coelho 

(2004) 

Indicadores são parâmetros qualificados e/ou quantificados que  servem 

para detalhar em que medida os objetivos de um projeto são alcançados, 

dentro de um prazo delimitado e numa localização específica.  Os 

indicadores são marcas ou sinalizadores que buscam expressar e  

demonstrar a realidade sob uma forma que seja possível observar e obter 

dados mais concretos para melhorar a  avaliação. 

Valarelli  (1999, citado 

por Coelho, 2004) 

Sá, Claro e 

Caixeta 

Filho (2004) 

Indicadores de desempenho são características de processos operacionais 

que comparam a eficiência e/ou a efetividade da cadeia estudada com 

cadeias-alvo ou cadeias-modelo. Os indicadores são usados para medir 

características da cadeia em questão, tais como: grau de utilização, 

produtividade, tempo e prazos de entrega, disponibilidade e condições de 

qualidade dos produtos ofertados, entre  outros. 

Van der Vorst (2000, 

citado por Sá, Claro & 

Caixeta Filho, 2004) 

Fonseca et 

al. (2005) 

Os indicadores proporcionam as informações necessárias e  mensuráveis 

para descrever tanto a realidade como as  modificações frente à presença   

do serviço ou assistência. 

Riolino e Kliukas 

(2002, citado por 

Fonseca et al., 2005) 

Callado, 

Callado e 

Almeida 

(2007) 

Indicadores de desempenho despontam como  um  dos  instrumentos 

capazes de auxiliar na definição do planejamento estratégico e na 

consequente determinação  das estratégias empresariais. 

Definição dos autores 

Callado, 

Callado e 

Machado 

(2007) 

A definição de indicadores de medida faz parte de uma sequência lógica    

de procedimentos para desenvolvimento e implementação de um sistema  

de mensuração e avaliação de desempenho. Essas medidas devem ser 

orientadas para o futuro, procurando-se definir objetivos que traduzam as 

metas da organização. 

Definição dos autores 

Dias et al. 

(2007) 

Indicadores de desempenho devem demonstrar os impactos das ações 

organizacionais na melhoria dos processos e nos resultados (financeiros e 

não financeiros). 

Frost (1999, citado por 

Dias et al., 2007) 

Freire, 

Crisóstomo 

e Castro 

(2007) 

Indicadores são instrumentos de apoio na avaliação de   processos. Definição dos autores 
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Helou Filho 

e Otani 

(2007) 

O termo indicador é originário do latin indicare, que significa descobrir, 

apontar, anunciar, estimar. Os indicadores podem comunicar ou informar 

sobre o progresso em direção a uma determinada meta (como o 

desenvolvimento sustentável), mas também podem  ser entendidos  como 

um recurso que deixa mais perceptível uma tendência ou fenômeno  que  

não seja imediatamente  detectável. 

Hammond et al. 

(1995, citado por 

Van Bellen, 2005) 

Machado, 

Machado e 

Holanda 

(2007) 

Os indicadores de desempenho mostram os impactos  gerados  nas  

empresas que, segundo Arthur Andersen (1999), podem apresentar 

aspectos: quantitativos (traduzem diretamente os resultados); qualitativos 

(retratam resultados mais subjetivos que necessitam de  escalas 

comparativas para serem analisados); comportamentais (analisam  as 

atitudes e posturas de indivíduos e  grupos). 

Arthur Andersen 

(1999, citado por 

Machado, Machado e 

Holanda, 2007) 

Moori, 

Almeida 

Filho e 

Marcondes 

(2007) 

A necessidade de medidas de desempenho, segundo   Schroeder 

(1993, p. 757), repousa na ideia de que cada variável ou aspecto  

considerado pode ser melhorado ou gerenciado apenas se for passível de 

mensuração. 

Schroeder (1993, 

citado por Moori, 

Almeida Filho e 

Marcondes, 2007) 

Ambrósio e 

Leite (2008) 

Indicadores devem ser capazes de quantificar e acompanhar processos, 

eliminando a subjetividade e facilitando a tomada de decisões   corretas. 

Definição dos autores 

Bandeira, 

Ariotti e 

Marins 

(2008) 

Indicadores de desempenho consistem em um conjunto de índices 

numéricos que representa as características dos produtos e processos, de 

forma a medir seu desempenho. Os indicadores de desempenho são 

parâmetros que organizam dados e buscam ações que contribuam para o 

sucesso ou o fracasso no alcance dos objetivos da organização prestadora  

do serviço. 

Diógenes (2004, citado 

por Bandeira, Ariotti e 

Marins, 2008) 

Callado, 

Callado e 

Almeida 

(2008) 

Indicadores proporcionam as informações necessárias e mensuráveis para 

descrever tanto a realidade como as modificações devidas à presença do 

serviço ou assistência. 

Riolino e Kliukas 

(2002, citado por 

Callado, Callado e 

Almeida, 2008) 

Callado et. 

al. (2008) 

Os indicadores demonstram como a empresa se apresenta em relação às 

metas estabelecidas. São ferramentas centrais que permitem o 

acompanhamento das principais variáveis de interesse da empresa, bem 

como o planejamento de ações visando a melhorias de desempenho. Para 

MacArthur (1996), indicador de desempenho respresenta a  quantificação  

de como estão sendo realizadas as atividades com o propósito de 

comparação às metas  especificadas. 

MacArthur (1996, 

citado por Callado 

et. al., 2008) 

Cantaterle e 

Favaretto 

(2008) 

Indicadores são aspectos qualitativos e quantitativos  que  possibilitam  

obter evidências concretas que, de forma simples ou complexa,  

catacterizam a realidade dos múltiplos elementos institucionais  que 

retratam. 

Sinaes (2004, citado 

por Cantaterle e 

Favaretto, 2008) 

Lacombe e 

Albuquerque 

(2008) 

Os indicadores estratégicos serão definidos a partir da estratégia 

organizacional, que é desdobrada em estratégia, políticas e práticas para a 

gestão de pessoas. 

Definição dos autores 

Lourenzani, 

Queiroz e 

Souza Filho 

(2008) 

A medida de desempenho representa  uma  maneira  de  como  a 

performance da organização pode ser entendida, mas não necessariamente 

controlada (Todd, 2000). 

Todd (2000, citado por 

Lourenzani, Queiroz e 

Souza Filho, 2008) 

Peres e Lima 

(2008) 

Os indicadores são definidos como guias que permitem medir a eficácia   

das ações tomadas, bem como mensurar os desvios entre o programado e    

o realizado. 

Kardec et al. (2002, 

citado por Peres e 

Lima, 2008) 

Fonte: Nascimento, Bortoluzzi, Dutra e Ensslin  (2011) 
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Sendo assim, Nascimento et al. (2011) fornecem conteúdo para avaliar que os indicadores 

de desempenho devem estar relacionados à estratégia e também medir os desvios entre o 

programado e o realizado – com base em parâmetros quantitativos e/ou  qualitativos. 

 
 

2.2.6 Desempenho de projetos 
 

 
 

De acordo com o PMI (2008), a qualidade de um projeto é considerada em termos do 

atendimento de seus parâmetros de escopo, prazo e custo (triângulo de ferro ou restrição tripla). 

Porém, a compreensão do sucesso do projeto está em evolução (Jugdev  & Müller, 2005, citado  

em Ika, 2009). Para Ika (2009), o campo de pesquisas sobre o tema se desenvolve ao longo dos 

anos com destaque para três períodos: 

 

 Primeiro Período (1960 –1980) – Reinado supremo do "triângulo de ferro" (prazo, custo e 

qualidade) com o foco no sucesso de gestão do projeto. A literatura era teórica e fornecia 

listas grotescas de fatores críticos de sucesso; 

 Segundo Período (1980 – 2000) – Dominado pelo trabalho empírico e manutenção da 

importância do "triângulo de ferro". Porém, outros critérios de sucesso são desenvolvidos    

e a ênfase torna-se o projeto e o produto de sucesso. 

 Terceiro Período (a partir de 2000) – Acolhe o dependente do contexto e a ênfase no 

sucesso do projeto, produto, programa e portfolio. Além disso, programa os critérios de 

sucesso, os simbólicos e a retórica. Incorpora critérios, como objetivo estratégico e 

satisfação do usuário final. 

 

Kezner e Saladis (2011) consideram, primeiramente, a definição de sucesso de projeto 

vinculado aos desempenhos dentro dos limites do cubo que representa a restrição  tripla.  No 

entanto, percebe-se que as expectativas dos clientes evoluiram. Com isso, a definição de sucesso   

de projetos evoluiu da satisfação da restrição tripla para a adoção de múltiplos critérios que  

buscam atingir o sucesso do projeto e o objetivo comercial advindo de sua implantação (Kerzner  

& Saladis, 2001). 

Jugdev e Müller (2005, como citado em Ika, 2009), Shenhar et al. (2005, como citado em 

Ika,  2009)  e  Fincham  (2002,  como  citado  em  Ika,  2009)  alertam  que  a  gestão  de   projetos 
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estratégicos será um problema e informam que as narrativas de sucesso e fracasso terão sua justa 

parcela de papéis. Um aspecto a ser registrado é que embora seja esperado que a entrega da 

restrição tripla leve ao sucesso do próprio projeto para a empresa, isso nem sempre acontece 

(Morioka & Carvalho, 2011). 

Ika (2009) e Kerzner (2011) descrevem que o sucesso em projetos está vinculado ao 

conceito de sucesso negociado entre as partes interessadas, ou seja aos seus critérios de  

mensuração de desempenho. Dessa forma, para sua avaliação, é necessário definir o critério 

antecipadamente, selecionar os fatores críticos de sucesso, certificar-se de que todos os 

stakeholders estão de acordo com a definição e mantê-la como guia no decorrer de todo o projeto. 

Um dos momentos para essa definição é o planejamento da implantação do projeto, definido por 

Fosberg, Mooz e Cotterman (2005) como o processo de converter todos os requerimentos num 

conjunto de tarefas sequenciadas de forma lógica. E, com a concordância para sua implantação, 

devem considerar as informações essenciais para o seu entendimento pelas partes envolvidas e o 

seu gerenciamento posteriormente. Esse também é o momento para a definição dos critérios de 

avaliação de desempenho do projeto. Dessa forma, o sucesso e o fracasso de projetos não são 

apenas percebidos e construídos subjetivamente, mas entrelaçados em significado e ação (Ika, 

2009). E devem ser perseguidos no decorrer de todo o projeto por meio do acompanhamento dos 

resultados alcançados pelos indicadores pré-selecionados. 

Em busca de garantir a flexibilidade necessária a esse cenário, Shenhar e Dvir (2010, p. 23-

24) desenvolveram uma abordagem adaptativa ao gerenciamento de  projetos  que  é  direcionada 

ao sucesso, flexibilidade e à adaptabilidade na condução do projeto. Conforme os autores: 

(...) projetos são processos relacionados aos negócios que precisam atender resultados 

comerciais. Muitos projetos não são previsíveis ou certos. Eles  envolvem  muita  

incerteza e complexidade, e devem ser gerenciados  de  maneira  flexível  e adaptativa. 

(...), e à medida que o projeto avança, o replanejamento é muitas vezes apropriado ou 

mesmo inevitável. (...) Entretanto, nós não estamos sugerindo que se deva eliminar a 

abordagem tradicional. A abordagem adaptativa é construída sobre  esta. 
 

A necessidade de estudo sobre o tema é visualizada, por exemplo, pelos resultados 

apresesentados no CHAOS Report desenvolvido pela The Standish Group International (2011),  

que acompanha o comportamento relativo a sucesso em projetos de TI nos últimos anos. Essa 

pesquisa classifica o resultado de cada projeto de acordo com a sua conclusão dentro do prazo e 



 

 

 

 

 

 

 

 

m 

 

 
 

62 
 

 

 

orçamento planejados, co todos os recursos e resultados originalmente especificados. Caso o 

projeto tenha sido cancelado antes de sua conclusão, ou nunca implementado, ele é classificado 

como falho. Pela  evolução de  cada  resultado  apresentado  nas pesquisas  CHAOS de  1994    até 

2010, compiladas na Figura 6, é notória a necessidade de atuação um         vez que, mesmo em seu 

melhor ano (2010, com 37%), a taxa de sucesso de projetos manteve-se  baixa. 

 

Figura 6: Evolução das taxas de sucesso de projetos – Chaos  Report 
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Fonte: Elaborado pela autora 
 
 

Apesar das críticas à pesquisa em relação às definições de sucesso, do possível desvio de 

projetos e da limitação do setor estudado (Evelees & Verhoef, 2010), em função de sua  

consistência desde 1994, os resultados apresentados no Chaos Report são um recorte histórico  

para possíveis análises sobre a evolução do desempenho dos  projetos. 

Intensificando essa visão, Carvalho e Rabechini (2009) sinalizam que, a despeito de todo 

o  esforço,  as   taxas  de  sucesso   ainda   estão  distantes  do  patamar   esperado   e    satisfatório. 

Argumentam, como um dos fatores, a propensão de profissionais certificados e treinados em 

utilizar os modelos normativos integralmente da forma como foram prescritos, sem avaliar a 

necessidade de adaptação e flexibilização de acordo com o ambiente organizacional e com as 

características dos projetos em particular. Os autores complementam que os projetos possuem 
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características distintas e que a premissa de one-size-fits-all pode não ser mais viável, 

principalmente quando se trata de projetos que envolvam inovação. Segundo  eles,  diversos  

autores destacaram a necessidade de flexibilizar a metodologia de gerenciamento de projetos 

visando a desburocratização e, também, ao desenvolvimento de maior capacidade de reação e 

mudança em ambientes turbulentos e inovadores. Os autores citam Dvir et al. em seu estudo, de 

1998, no qual: 

(…) argumentam que a premissa de uma teoria universal de gestão de projetos aplicável a 

todos os tipos de projetos seja a principal causa dessa falta de consenso e a consideram não 

apropriada dadas às diferenças fundamentais existentes entre os projetos. (Carvalho & 

Rabechini, 2009, p. 70). 
 

 
Por fim, enfatizam haver a necessidade de estudos sobre o tema. Esse tópico também é 

considerado por Morioka e Carvalho (2011, p. 2) quando citam Shenhar et al., 2002,  ao  

estabelecer que “(...) diferentes fatores podem influenciar no sucesso de diferentes tipos de 

projetos, de forma que a busca pelas causas do sucesso ou fracasso do projeto é mais assertiva na 

medida em que o estudo se aproxima da especificidades dos projetos”. E complementam com a 

orientação para atenção ao contexto e ao objetivo final da  análise. 

“Os projetos falham e isto não vai mudar, a menos que as empresas comecem a medir   

onde os projetos falham e por quê” (Buchanan, 2008, citado em Patah & Carvalho, 2012, p. 181). 

Porém, é possível criar critérios e métricas com o objetivo de se aferir o sucesso em projetos  

(Ling, 2004, citado em Patah & Carvalho, 2012). Patah e Carvalho (2012) alertam que ainda há 

poucas evidências empíricas que relacionem implementação de gerenciamento de projetos aos 

resultados obtidos. Por outro lado, há oportunidades em virtude dos executivos buscarem 

evidências de que seus investimentos efetivamente estão produzindo o valor  esperado. 

Diversos trabalhos têm sido conduzidos, nesta última década, buscando analisar como o 

sucesso em projetos pode ser medido (BELOUT; GAUVREAU, 2004; BESNER; HOBBS, 

2006;  BIZAN,  2003;  DVIR;  RAZ;  SHENHAR,  2003;  GRAY, 2001;  KENDRA; TAPLIN, 

2004;  LIPOVETSKY  et  al.,  2005;  RAZ;  SHENHAR;  DVIR,  2002,  REPISO;     SETCHI; 

SALMERON, 2007). (Patah & Carvalho, 2012, p.  185). 
 

A análise de métricas é um fator importante porque traz consistência e formalidade à   

gestão de projetos. A partir desta análise importantes decisões de projeto podem ser tomadas com 

base em informações. Mesmo a simples presença de um sistema de medição causará melhorias no 

desempenho de projetos (Patah & Carvalho,  2012). 
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Shenhar et al. (2001) destacam que os projetos são iniciados para provocar mudanças.   

Eles devem estar alinhados ao conceito de gerenciamento estratégico e também apoiar as 

organizações em seus esforços de implementação dos objetivos de curto e longo prazo. Todavia, 

ressaltam haver pouco concesso sobre sucesso. Para os autores, pessoas diferentes percebem 

sucesso de diferentes formas e a maior parte das organizações adere a medidas financeiras para 

avaliar e medir seus sucessos, apesar de estudos apontarem que essas medidas isoladas são 

insuficientes para promover o sucesso organizacional ao longo do tempo. Desta forma, modelos 

multidimensionais foram desenvolvidos, dentre os quais o BSC, na tentativa de vincular as  

decisões estratégicas ao sucesso sustentável (Shenhar et al.,  2001). 

Os autores afirmam que diversos estudos recentes têm indicado o impacto dos projetos 

eficazes no desempenho da empresa (Shenhar et al., 2001). Porém, os autores alertam que, 

ironicamente, no dia a dia da execução do projeto, esses aspectos não são focados. O que pode 

gerar resultados desapontadores e até mesmo falhas. Principalmente em função do pensamento 

operacional (focado em tempo, custo e desempenho) que poderá induzir a uma avaliação 

incompleta e equivocada. Os autores sinalizam a evolução histórica de sucesso de projeto  

transcrita no Quadro 11. 

 

Quadro 11: Evolução da visão de desempenho vinculado ao sucesso de  projetos 
 
 

Autor Ano da 

citação 

Conteúdo 

DeCottis e 

Dyer 

1979 Ênfase na importância de acrescentar a satisfação do   cliente. 

Cooper e 

Kleinschmidt 

1987 Endereçamento  de três  dimensões de sucesso: desempenho financeiro,  criação  

de novas oportunidades para novos produtos e mercados, e impacto no   mercado. 

Baker, Murphy 

e Fisher 

1988 Inclusão do nível de satisfação dos clientes,  desenvolvedores,  do  time  do  

projeto e do usuário final. 

Pinto e Mantel 1990 Identificação de três aspectos essenciais ao desempenho de projetos: o processo  

de implementação, o valor percebido do projeto e a satisfação do cliente com o 

resultado. 

Freeman 

e Beale 

1992 Identificação de sete critérios utilizados para medir o sucesso de projeto,  

incluindo o desempenho técnico, a eficiência da execução, as implicações 

administrativas e organizacionais, o crescimento pessoal e a habilidade de 

manufatura e desempenho do  negócio. 

Baccarini 1999 Utilização da hierarquia dos objetivos do projeto (objetivo, propósito, resultados   

e entradas) e sugestão da distinção entre sucesso do projeto e  sucesso  do  

produto. 
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Gardiner 

e Stewart 

2000 Sugestão para utilização do conceito de valor líquido  presente  (NPV–Net 

presente value) como ferramenta de monitoração da saúde do   projeto. 

Fonte: Adaptado de Shenhar et al.  (2001) 
 

 

Diante do exposto, Shenhar et al. (2001) propuseram um modelo multidimensional para 

avaliação do sucesso do projeto com o objetivo de apoiar as organizações e gerentes de projetos  

nas tomadas de decisão, bem como na execução do mesmo, de forma a contribuir para melhores 

resultados de negócios. Os autores alertam que dimensões específicas fazem sentido para  

diferentes tipos de projetos. O modelo proposto pelos autores oferece quatro contribuições 

principais: a) Evolução do pensamento tradicional da restrição tripla, b) Identificação de  

dimensões para avaliação de sucesso de projetos, c) Identificação da dinâmica de avaliação de 

sucesso e suas implicações de curto e longo prazo, d) Compreensão de que as dimensões de  

sucesso de projetos dependem do tipo de  projeto. 

Por fim, os critérios de desempenho determinam as expectativas sobre o projeto e definem 

métricas sobre o que considerar sucesso e falha – e assim julgar a entrega dos resultados tanto de 

curto como de longo prazo. Em geral, as dimensões típicas de sucesso incluem:  eficiência,  

impacto para o cliente, preparação para o futuro e resultados comerciais, além de  outras  

dimensões descritas no plano de negócios, como vendas projetadas ou outras dimensões mais  

gerais indicadas, tais como performance do mercado (Patanakul & Shenhar,  2012). 

Apesar de seus estudos,  Patanakul e Shenhar sinalizam a importância da realização de   

mais trabalhos a respeito da abordagem estratégica e sucesso em projetos, a fim de se estabelecer   

a correspondência entre eles. 

 
 

2.2.7 Modelo das Cinco Dimensões de Sucesso em  Projetos 
 

 
 

Em função dos projetos modernos serem mais suscetíveis ao incerto, ao complexo, ao 

mutável e à influência do ambiente (da tecnologia e dos mercados), Shenhar e Dvir (2010) 

propuseram mudar o paradigma do gerenciamento de projetos e aceitar a realidade como ela se 

apresenta. E assim adaptar o projeto ao ambiente, às tarefas e às metas, não limitando-o a um 

conjunto de regras. 
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Os autores consideram a premissa de que mudanças ocorrerão e os planos terão que ser 

ajustados, conforme ilustrado no Quadro 12. 

 

Quadro 12: Modelo tradicional e modelo adaptativo de  projetos 
 

 
Abordagem Modelo Tradicional Modelo Adaptativo 

Meta do projeto Atingir o tempo programado, 

o orçamento estabelecido e os 

demais requisitos. 

Atingir os resultados de negócios e satisfazer 

critérios múltiplos. 

Plano do projeto Conjunto de atividades executadas como 

planejadas para satisfazer 

à restrição tripla. 

Organização e processo para alcançar as 

metas esperadas e os resultados de  negócios. 

Planejamento Ocorre uma única vez 

no início do projeto. 

Ocorre no início do projeto e é refeito 

quando necessário. 

Abordagem 

gerencial 

Rígida, focada no plano  inicial. Flexível, mutável e adaptativa. 

Trabalho do projeto Previsível, certo, linear e  simples. Imprevisível, incerto, não linear e  complexo. 

Efeito ambiental Mínimo, desvencilha-se após o 

lançamento do projeto. 

Afeta o projeto durante toda a sua  execução. 

Controle do projeto Identifica os desvios do plano e coloca as 

coisas “de volta aos trilhos”. 

Identifica as mudanças no ambiente e ajusta 

o plano de acordo com o  observado. 

Distinção Todos os projetos são iguais. Projetos diferem. 

Estilo gerencial Tamanho único. Abordagem adaptativa, um tamanho não 

serve para todos. 

Fonte: Adaptado de Shenhar e Dvir  (2010) 
 

 

 

Segundo o modelo, ainda que os projetos não tenham respondido aos critérios da restrição 

tripla poderão ser considerados bem-sucedidos sob a ótica de negócios ou estratégica.  Isso  

decorre, mais uma vez, da visão dos autores de que qualquer avaliação de sucesso deve estar 

vinculada ao sucesso da organização e ao seu bem-estar no decorrer do tempo. É preciso avaliar 

antecipadamente quais são as expectativas das partes interessadas quanto ao que consideram o 

sucesso do gerenciamento do projeto e o sucesso do projeto, de forma a não haver distinção entre 

eles. 

No entanto, a maior parte dos projetos origina-se do plano estratégico e deve ser avaliada   

a partir de suas contribuições para o negócio em geral, mesmo havendo diferença entre prazo de 

visualização dos benefícios. Os autores alertam que “uma organização deve, portanto, estabelecer 

as metas do projeto antecipadamente para refletir suas expectativas, a curto e longo prazo. 

Consequentemente, todas as atividades do projeto devem estar alinhadas a essas expectativas” 

(Shenhar & Dvir, 2010, p. 35). 
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De acordo com os autores, o desempenho de sucesso de um projeto é um conceito 

multidimensional e estratégico. Neste contexto, mais de uma dimensão de avaliação do sucesso é 

necessária, pois variações de importância e significância entre os projetos  poderão  estar  

presentes. De tal forma que a intenção estratégica da empresa e seus objetivos de negócios sejam 

respondidos. 

Diante disso, Shenhar e Dvir (2010) propuseram um novo modelo multidimensional para 

avaliar e planejar o sucesso além da restrição tripla, baseando-se na premissa de que é preciso 

medir o que se deseja obter e na necessidade de análise do benefício do investimento. O modelo 

considera os aspectos estratégicos, os táticos, os relacionados aos desempenhos de curto e longo- 

prazo e também considera os pontos de vista de pessoas interessadas no sucesso do projeto. A 

Figura 7 ilustra os critérios de avaliação de sucesso de projetos em cinco métricas: eficiência, 

impacto no cliente, impacto na equipe, sucesso comercial e direto e preparação para o  futuro. 
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Figura 7: Modelo das Cinco Dimensões de Sucesso em  Projetos 
 

 

 
Fonte: Shenhar e Dvir (2010, p. 39) 

 
 

Cada uma das métricas é composta por indicadores de desempenho que representam o que  

é o sucesso de determinado projeto, podendo apresentar diferenças entre projetos em relação aos 

detalhes, intensidade, importância e outros aspectos de acordo com o objetivo de cada dimensão  

do modelo: 

 

 

 Eficiência do projeto: dimensão de indicadores que representa o  cumprimento  das 

metas planejadas, principalmente tempo e orçamento, e avalia a entrega dos objetivos 

do projeto com um olhar de curto prazo; 

 Impacto no cliente: nessa dimensão, os indicadores buscam avaliar a execução dos 

requisitos,  a  visão  das  partes  interessadas  e  inclui  as  medidas  de  desempenho  do 
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projeto, os requisitos funcionais e as especificações técnicas. Deve mostrar claramente 

como foram abordadas as necessidades dos clientes e como o resultado do projeto 

impactou a satisfação do cliente, os benefícios e sua  lealdade; 

 Impacto na equipe: reflete como o projeto afeta a satisfação, a retenção  e  o  

crescimento pessoal da equipe do projeto. Para isso, a dimensão utiliza-se de 

indicadores de desempenho para avaliar o impacto cumulativo e o  investimento  

indireto nos membros da equipe, como também a extensão do aprendizado da equipe e 

seu crescimento sob o aspecto de novas habilidades e capacidades profissionais e 

gerenciais; 

 Sucesso comercial e direto: demonstra o impacto direto e de curto prazo do projeto na 

organização por meio da avaliação de indicadores financeiros, como retorno do 

investimento, participação do mercado, níveis de vendas, rendas e lucros. Deve 

responder como o projeto auxiliou a empresa no alcance dos resultados finais, sejam 

esses de natureza de um plano de negócios típico. Ou mesmo, por meio do benefício   

do investimento ou redução de custos, tempo de produção, qualidade do processo ou 

outros indicados no escopo do projeto; 

 Preparação para o futuro: relaciona-se aos benefícios de longo prazo do projeto, tais 

como novas tecnologias, novos mercados e novas  capacidades.  Ele  reflete  a 

preparação da organização em termos de infraestrutura, processos organizacionais, 

novas competências técnicas e organizacionais, dentre outros. Esta métrica foca em 

iniciar uma mudança rumo a objetivos tais como: criação de novos mercados, criação  

de uma nova linha de produtos ou desenvolvimento de novas  tecnologias. 

 

 

Shenhar e Dvir (2010) avaliam que as cinco dimensões de indicadores de desempenho 

supracitadas subsidiam as empresas (de forma universal) a avaliar o sucesso do projeto nos seus 

mais diversos ambientes e situações. Além dessas dimensões, caso haja necessidade, as empresas 

podem agregar outras visões e indicadores específicos ao seu ramo de negócios ou objetivo do 

projeto (Shenhar & Dvir, 2010). Maltz et al. (2012) complementam que a perspectiva de 

efetividade organizacional de longo prazo é crucial, pois quase todos os casos de sucesso no 

presente  refletem decisões tomadas anos  antes. Nesse sentido,  cada dimensão de indicadores   de 
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desempenho possui uma importância relativa no decorrer do tempo. Para maior entendimento, 

observe o Quadro 13. 

 

Quadro 13: Cinco Dimensões de Sucesso e as implicações de importância e  tempo 

 
Dimensão Tempo 

implicado 

Exemplo Importância x tempo 

Eficiência 

do projeto 

Curto 

prazo 

Pode ser avaliada durante a execução do projeto  

e no momento de sua  conclusão. 

Sua importância é crítica no curto 

prazo, especialmente durante a 

execução do projeto. 

Impacto no 

cliente 

Médio 

prazo 

Adquire formato no decorrer do projeto, na  

forma de avaliação da adequação às 

especificações das necessidades dos  clientes. 

Começa a ser tratada durante o 

desenvolvimento do projeto, mas 

torna-se crítica após o seu  término. 

Impacto na 

equipe 

Médio 

prazo 

Adquire formato no decorrer do projeto, na  

forma de avaliação da adequação às 

especificações da qualidade das interações da 

equipe. 

Começa a ser tratada durante o 

desenvolvimento do projeto, mas 

torna-se crítica após o seu  término. 

Sucesso 

comercial 

e direto 

Após o 

término do 

projeto 

Pode ser avaliada após a obtenção de um nível 

substancial de vendas e quando há um ponto de 

equilíbrio (break even) nos retornos do projeto, 

geralmente após um ou dois  anos. 

Apenas pode ser mensurada após a 

conclusão do projeto e  avaliação 

dos resultados alcançados. 

Preparação 

para o 

futuro 

Longo 

prazo 

Será  avaliado em longo prazo, após o término   

do projeto, momento no qual os benefícios 

planejados começarão a dar  frutos. 

Seus impactos somente poderão ser 

avaliados após anos da entrega 

do projeto. 

Fonte: Adaptado de Shenhar e Dvir  (2010). 
 

 

 

Um ponto de alerta é que a importância de cada dimensão encontra-se  relacionada  ao  

corte de visão temporal. A dimensão “Eficiência do projeto” é mais crítica no curto prazo, 

principalmente por ser a única que pode ser medida nessa etapa do projeto. Por isso, os melhores 

meios para monitorar a evolução do projeto e controlar o seu desenvolvimento são os indicadores 

de avaliação do cumprimento das metas de recursos, os desvios do plano e o exame das várias 

medidas de eficiência (Shenhar & Dvir, 2010). De acordo com os autores, com a evolução das 

demais etapas, essa dimensão tem sua importância reduzida, pois deixa de haver relevância se o 

projeto cumpriu as condições de recursos. 

Por outro lado, os autores reforçam que as dimensões de Impacto nos clientes e Impacto   

na equipe ganham importância no decorrer do projeto e tornam-se relevantes após o mesmo ser 

concluído. A dimensão Sucesso comercial e direto, no entanto, recebe relevância a partir do 

momento em que começa a impactar no resultado financeiro ou de mercado, por exemplo. Fato  

que só acontece com a conclusão do projeto. Por fim, a dimensão Preparação para o futuro pode  

ter seu impacto e benefícios avaliados apenas com a maturação do projeto, o que ocorre no longo 
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prazo. E concluem que medidas para o sucesso de um projeto devem ser tomadas desde o seu  

início e abordadas durante toda a vida do mesmo. 

Os autores ressaltam que, nos projetos de baixo risco, o sucesso imediato depende do 

cumprimento da restrição tripla e, por isso, a dimensão Eficiência é mais crítica. A satisfação do 

cliente e da equipe e o sucesso comercial e direto são relevantes para todos os projetos, 

independentemente do risco envolvido. Porém, para os projetos de alto risco e alta  incerta 

o desempenho medíocre a curto prazo, os excessos orçamentários e mesmo o sucesso 

comercial limitado podem ser compensados pelos benefícios a longo prazo, como  a 

criação de novos mercados, o desenvolvimento de especialidades em novas tecnologias    

e o preparo da infra-estrutura para produtos mais avançados no futuro (Shenhar & Dvir, 

2010, pp. 43-44). 
 

Em função de haver incerteza na definição de metas, redução na disponibilidade de dados 

de mercados e ausência de planos de negócios detalhados como condição para aprovação do 

projeto, o gerenciamento de projetos necessita de uma atuação diferente (Shenhar & Dvir, 2010). 

Os autores sugerem a inserção da definição dos critérios para sucesso e fracasso de projetos, ou 

indicadores de desempenho, como parte da fase de definição do  projeto. Nesta fase, deve-se  

definir as expectativas em relação às dimensões de sucesso relevantes, bem como determinar o  

que poderá dar errado para que os planos das fases de planejamento,  execução  e  conclusão 

possam ser conduzidos de forma a direcionar decisões e  ações. 

Segundo Shenhar et al. (2001), o planejamento do sucesso do projeto deve começar com a 

integração do pensamento e gerenciamento estratégicos. As dimensões de sucesso precisam ser 

determinadas como parte dos objetivos estratégicos (e antes da iniciação do projeto)  e  

incorporadas ao processo, bem como o estabelecimento do compromisso dos recursos 

organizacionais. Para isso, a alta administração e o gerente de projetos deveriam identificar quais  

as dimensões especificas de sucesso para cada projeto de acordo com os seus  objetivos,  

tecnologia, modelo de negócio, estratégia e mercado. Nesse caso, a definição de indicadores de 

desempenho que possam mensurar aspectos quantitativos, qualitativos  e  comportamentais  

(Arthur Andersen, 1999 como citado em Nascimento et al., 2011) corrobora como meio para 

avaliar o desempenho e os desvios entre o programado e o realizado (Kardec et al., 2002, como 

citado em Nascimento et al., 2011). 
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Varejo 

 

 

 

Novos estudos para a validação dos conceitos de multidimensão e o endereçamento de 

questões adicionais, como também a validação de tipos de natureza de projeto que  podem  

impactar (como por exemplo, a incerteza de mercado e a complexidade do projeto) são sugeridos 

por Shenhar et al. (2001). 

 
 

2.3 VAREJO 
 

 
 

O varejo é definido por Mason, Mayer e Wilkison (1993 como citado em Melo, 2011) 

como “(…) a atividade  de vender bens e serviços para o consumidor final”. Ao prestar um    

serviço ao consumidor final, o varejo simplifica o processo de compra de produtos e favorece a 

satisfação de seus desejos e necessidades. Os autores complementam que: “Levy e Weitz (2008) 

definem varejo como o conjunto de atividades que adicionam valor aos produtos e serviços 

vendidos aos indivíduos para consumo próprio ou familar”. O setor integra a cadeia de 

abastecimento que se origina nos fabricantes e termina no fornecimento de produtos aos 

consumidores, conforme a Figura 8: 

 

Figura 8: Cadeia de abastecimento 
 

 

 

 

 

Indústria Atacado Consumidor 

 

 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Vance e Merlo (como citado em Melo,  2011) 
 

 
Cada integrante da cadeia de abastecimento desempenha funções e agrega valor ao 

consumidor final. No caso do varejo, um dos exemplos é a oferta de sortimento, variedade de 

produtos e serviços, a divisão de grandes lotes em pequenas quantidades, a manutenção de 

mercadorias em estoque e a prestação de serviços ao consumidor (Levy & Weitz, 2008 como  

citado em Melo, 2011). 
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De acordo com Parente, Macedo, Cardoso e Freiria (2004, como citados em Parente & 

Gelman, 2006), os stakeholders no varejo são vários e essa interação explicita seu papel 

fundamental no cenário econômico brasileiro e também o seu imenso  potencial  de contribuição  

ao progresso do contexto social do País. A Figura 9 demonstra maior intimidade do varejo com a 

comunidade do entorno, com o meio ambiente e também com os seus clientes, fornecedores e 

funcionários, de maneira que ele possa exercer plenamente sua função de interagir com o  meio. 

 

Figura 9: Comunidade do entorno do varejo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Parente e Gelman (2006, p. 26) 
 

 

Em relação ao desempenho do próprio negócio, Levy e Weitz (2008 como citado  em 

Vance & Merlo – Edgard Melo, 2011) afirmam que o varejista observa três aspectos  básicos: 

 

a) mercado-alvo no qual atuará canalizando os esforços  organizacionais; 

b) formato que usará para satisfazer as necessidades do mercado-alvo, tais  como:  

localização, acessibilidade do local, atendimento dos consumidores, natureza da  

mercadoria e serviços, política de preços, programa de promoção  e  publicidade, 

abordagem do design e do visual das mercadorias das  lojas; 

c) as bases sobre as quais o varejista irá construir uma vantagem competitiva sustentável  

sobre a concorrência. 
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Segundo Dunne e Lusch (1999 como citado em Vance & Merlo – Edgard Melo, 2011), a 

construção de uma diferenciação pelo varejista é constituída a partir: do desenvolvimento de uma 

diferenciação física para os produtos, da atuação no processo de vendas e no serviço de pós- 

vendas, da obtenção de vantagens advindas da localização e da construção da amplitude e 

profundidade na oferta de elementos a  consumidores. 

Nos últimos anos, conforme a diminuição da produtividade das lojas (e o aumento da 

competição), o número de varejistas que registram fracasso é crescente, inclusive em cadeias 

internacionais. Em grande parte, essas lojas falham por não reagirem adequadamente à forma  

como os clientes evoluem, sofrendo o impacto da velocidade e mudanças registradas na Internet, 

do extraordinário acesso ao capital e da comunicação universal relativamente instantânea (Ander  

& Stern, 2009). Os autores concluem que os varejistas precisam canalizar esforços para adquirir 

um posicionamento específico, com foco num conjunto determinado de  consumidores,  de  

maneira que seus empenhos direcionem-se a todos  os níveis  da organização para  a obtenção  

dessa posição. 

A maior concorrência é um dos fatores que impactam fortemente o ambiente de negócios  

da atualidade. Em relação ao mercado varejista, um dos exemplos é a abertura de novas lojas nas 

últimas três décadas nos Estados Unidos (Ander & Stern, 2009). Segundo os autores, tal fato 

impactou o aumento das falências no varejo e a desaceleração na  produtividade  medida  em 

vendas por metro quadrado. Por outro lado, eles complementam que, além de mais lojas, há 

também melhores lojas que investiram na expansão do seu alcance geográfico ao mesmo tempo  

em que elevaram as expectativas dos clientes. 

Os varejistas começaram a se consolidar à medida que a concorrência e a “pressa para se 

expandir” se intensificaram. Houve, inclusive, a redução do ciclo de vida das empresas, em parte 

devido à globalização das comunicações – que permitiu o compartilhamento de boas ideias e 

práticas. Esta redução sofreu também o impacto do aumento do acesso a fundos de private equity    

e do mercado de ações cujo retorno, em termos práticos, torna-se uma expectativa de crescimento 

rápido por parte das organizações. Tais fatores geraram uma maior pressão às empresas para que 

fossem bem-sucedidas rapidamente (Ander & Stern, 2009). O mercado de varejo é 

reconhecidamente competitivo e dinâmico, exigindo excelência na operação para se obter bons 

resultados.  É  necessário  às  empresas  varejistas   adaptar  a   gestão  do  negócio  à        realidade 
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vivenciada, aperfeiçoando o desempenho de processos, com a finalidade de torná-los mais  

eficazes, eficientes e integrados. (Martinho, 2011) 

Para obter bons resultados, as instituições varejistas buscam excelência na operação e 

necessitam, ao  mesmo tempo,  adaptar a gestão do negócio à realidade vivenciada. De forma  

geral, o varejo é considerado setor bastante dinâmico que exige resultados em curto prazo o que 

requer improvisação e tomada de decisão rápida frente à atuação da concorrência.  Por  

conseguinte, muitas vezes o varejo faz uso da intuição em detrimento ao planejamento rígido de 

atividades. O conhecimento e experiência do negócio prevalecem em busca de  atingir  os  

objetivos da empresa (Martinho, 2011). 

Uma expressão de domínio no setor afirma que retail is detail e demonstra a importância  

do gerenciamento de detalhes no varejo. Um gerenciamento ágil e assertivo na  tomada  de  

decisões pode, neste negócio, fazer a diferença. O mercado varejista é relevante também em  

função dos números envolvidos. Segundo uma pesquisa da Deloitte efetuada em 2010, citada por 

Vance & Merlo (Melo, 2011), as vendas agregadas das 250 maiores varejistas do mundo foram 

superiores a US$ 3,8 trilhões em 2008. Detalhes a respeito dos dez maiores varejistas constam no 

Quadro 14. 

 

Quadro 14: Classificação dos dez maiores  varejistas 
 

 
Classificação nos 

250 maiores 

varejistas 

Nome da empresa País de origem Vendas no varejo 

(US$ milhões) 

Crescimento das 

vendas no varejo (%) 

1 Walmart EUA 401.224 7,1 

2 Carrefour França 127.958 5,9 

3 Metro Alemanha 99.004 5,3 

4 Tesco Reino Unido 96.210 14,9 

5 Schwarz Alemanha 79.924 12,6 

6 Kroger EUA 76.000 8,2 

7 Home Depot EUA 71.288 -7,8 

8 Costco EUA 70.977 12,5 

9 Aldi Alemanha 66.063 7,1 

10 Target EUA 62.884 2,3 

Grupo dos 10 maiores * 1.151.552 6,9 

Grupo dos 250 maiores * 3.818.830 6,3 

Participação das vendas dos dez maiores no total de vendas dos   250 30,2 

(*) Vendas brutas, com taxas de crescimento compostas ajustadas de acordo com as taxas de câmbio. 

 

Fonte: Delloite (2010, como citado em Melo, 2011, p.  1) 
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2.3.1 Varejo no Brasil 
 

 
 

Vance & Merlo (Melo, 2011) apresentam algumas tendências no varejo brasileiro. A 

primeira, iniciada com os movimentos no setor supermercadista, é o de expansão por meio de 

aquisições. Um dos exemplos citados é o do Walmart, cujo crescimento no mercado brasileiro foi 

agilizado pela compra das operações do BomPreço (Região Nordeste), em 2004, e do Sonae 

(Região Sul), em 2005. A segunda tendência refere-se à associação entre pequenos e médios 

varejistas. Dentre outros fins, buscam a centralização de compras para aumento de barganha junto 

aos fornecedores e atingimento de maior competitividade diante dos varejistas de grande  porte. 

Outra tendência é o desenvolvimento de práticas de sustentabilidade que visam atender às 

demandas dos stakeholders e beneficiar as comunidades localizadas no entorno  das  lojas.  A 

quarta tendência é internacionalização das atividades varejistas, como alternativa para  empresas 

que buscam novos mercados de atuação, de maneira a explorarem oportunidades globais com as 

atuais competências da organização. E, por fim, a última tendência citada é a criação de marcas 

para atender a diferentes segmentos de mercado. Os autores utilizam o exemplo da Kopenhagen, 

que lançou a marca Brasil Cacau para atingir um mercado das classes B e C e concorrer 

diretamente com a Cacau Show. 

Para contextualizar, o varejo tem incorporado uma maior importância no cenário  

econômico brasileiro. E não apenas em função de ser o maior empregador de vagas formais no 

País, como também por alavancar números expressivos de crescimento e consistentes indicadores 

de modernização. O varejo brasileiro é, segundo Mattar (2011), um dos  mais dinâmicos  setores  

da economia. E a atividade comercial proporciona significativa geração de  valor,  emprego  e 

renda, contribuindo em grande medida na composição do Produto Interno Bruto – PIB (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2010). 

De acordo com os resultados da Pesquisa Anual de Comércio – PAC (IBGE, 2010), em 

2010, havia 1.651 mil unidades locais exercendo a atividade de revenda de mercadoria,  

pertencente a 1.526 mil empresas comerciais que geraram R$ 1,9 trilhão de receita operacional 

líquida e ocuparam 9,4 milhões de pessoas. Ao longo de 2010, foram pagos no comércio R$    

112,4 bilhões em salários, retiradas e outras  remunerações. 
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O Quadro 15 demonstra a média de pessoas ocupadas por empresa, salário médio mensal, 

produtividade e taxa de margem de comercialização, segundo as atividades do comércio varejista 

divulgadas na Pesquisa Anual de Comércio – PAC (IBGE,  2010). 

 

Quadro 15: Média de pessoas ocupadas por empresa, salário médio mensal, produtividade e taxa  

de margem de comercialização, segundo as atividades do comércio varejista (Brasil,  2010) 

 
Atividades do comércio 

varejista 

Média de pessoal 

ocupada por 

empresa 

Salário médio 

mensal (em salários 

mínimos) 

Produtividade 

R$ 

Taxa de margem 

de comercialização 

(%) 

Total 6 1,5 23.510 36,1 

Hipermercados e 

supermercados 

84 1,7 26.181 24,2 

Combustíveis e 

lubrificantes 

12 1,7 44.000 16,1 

Produtos alimentícios, 

bebidas e fumo 

4 1,2 13.022 37,6 

Tecidos, artigos de 

vestuário e calçados 

5 1,4 19.738 75,7 

Produtos farmacêuticos 6 1,7 25.741 52,1 

Lojas de departamento, 

eletrodomésticos e móveis 

7 1,8 25.714 44,5 

Material de construção 5 1,6 24.539 43,6 

Equipamentos de 

informática e comunicação 

4 1,5 25.484 58,2 

Outros 4 1,3 25.926 55,2 
 

Fonte: Pesquisa Anual de Comércio (PAC) – IBGE,  2010 
 

 
Nos últimos anos, o Brasil tem incentivado o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) 

por meio do fomento ao consumo, em especial, com estímulos de determinados setores como os   

de automóveis, material de construção e eletrodomésticos. No entanto, o pico de resultados 

apresentados em 2010 não vem se repetindo nos últimos dois anos o que provoca a necessidade    

de maior assertividade das ações promovidas nas organizações. A Relação entre o PIB, Consumo 

das Famílias e Varejo é apresentado na Figura 10: 
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Figura 10: Relação entre o PIB, Consumo das Famílias e  Varejo 
 

 

Fonte: Gouvêa de Souza (2013) com base em dados do  IBGE 
 

 
O consumo de uma economia é determinado tanto pela capacidade quanto pela pré- 

disposição dos agentes econômicos para o gasto. A capacidade de consumo é determinada por  

nível de renda e disponibilidade de ativos. Já a disposição de consumo é constituida pelas 

perspectivas futuras da economia, sobretudo em relação a seus reflexos sobre o mercado  de 

trabalho e a situação financeira individual (Fundação Getúlio Vargas – FGV, 2013). Quando o 

consumidor está satisfeito e otimista em relação ao futuro, tende a gastar mais. Enquanto está 

insatisfeito ou pessimista, gasta menos. Desta forma, a confiança do consumidor atua como fator 

redutor ou indutor do crescimento econômico. Nesse sentido, há o monitoramento do sentimento 

do consumidor com o objetivo de produzir sinalizações de suas decisões de gastos e poupança 

futuras, constituindo assim indicadores relevantes na antecipação dos rumos da  economia. 

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) , divulgado no relatório de sondagem do 

consumidor (FGV, 2013), busca antecipação dos rumos da economia no curto  prazo.  A  

Sondagem de Expectativas do Consumidor é feita com base numa amostra com cerca de 2.000 

domicílios em sete das principais capitais brasileiras. A coleta de dados para a edição de julho de 

2013 ocorreu entre 1 e 18 de julho, conforme compilação histórica do ICC na Figura  11. 
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Figura 11:  Série histórica com ajuste sazonal do Índice de Confiança do  Consumidor 
 

 

Fonte: Sondagem do consumidor em julho de 2013 (FGV,  2013) 
 

 
De acordo com o relatório (Fundação Getúlio Vargas, 2013), a principal influência na  

queda do ICC foi o quesito que mede o grau de satisfação dos  consumidores  em  relação  à 

situação econômica presente. O indicador do quesito despencou 18,2% em julho, ao passar de   

82,9 para 67,8 pontos, o nível mais baixo desde maio de 2009. Com relação aos seis meses 

seguintes,  a piora foi mais acentuada no indicador decorre do quesito que mede as expectativas  

em relação à situação econômica geral – que recuou 4,4%, ao passar de 108,2 para 103,4 pontos,   

o menor desde outubro de 2011 (98,7). 

No entanto, nem todos os setores são impactados da mesma forma (IBGE, 2013 como 

citado em Gouvêa de Souza, 2013). Dos dez setores acompanhados pela Pesquisa Mensal de 

Comércio (PMC) – desenvolvida pelo IBGE, setores como o de computadores  e celulares são  

mais promissores, principalmente pela necessidade gerada pelas inovações. Assim também como   

o de móveis e eletrodomésticos, em função do nível de investimento em aquisição de imóveis 

vivido nos últimos anos. Outros setores como o de tecidos, vestuários e calçados tendem a  crescer 
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de forma mais modesta, mais fomentados pela necessidade de consumo  que pela formação de  

uma nova onda de consumo esperada. Assim, há oportunidades diferenciadas para cada um dos 

setores, em níveis diferentes, mas em particular para os varejistas que melhor se prepararem para 

competir neste esperado cenário mais desafiador (Gouvêa de Souza,  2013). 

De acordo com o IBGE (2013), em maio do ano citado, o comércio varejista do País 

apresentou estabilidade para o volume de vendas e taxa de crescimento de 0,7% para a receita 

nominal, variações estas registradas em relação ao mês anterior e ajustadas sazonalmente. Quatro 

das dez atividades pesquisadas obtiveram variações positivas para o volume  de  vendas,  com 

ajuste sazonal (Indicador mês/mês). “Em ordem de magnitude das taxas, os resultados foram os 

seguintes: Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,9%); 

Combustíveis e lubrificantes (0,6%); Móveis e eletrodomésticos (0,4%); Veículos e motos, partes   

e peças (0,4%); Outros artigos de uso pessoal e doméstico (- 0,9%); Material de construção (- 

1,9%);  Equipamentos  e  material  para  escritório,  informática  e  comunicação  (-  2,0%);  

Livros, jornais, revistas e papelaria (- 2,2%); Tecidos, vestuário e calçados (- 2,6%); e Artigos 

farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos com - 2,6%” (IBGE,  2013). 

Por outro lado, o Banco Central do Brasil em seu estudo sobre o panorama econômico 

brasileiro em 2012, considera ainda a demanda doméstica como principal fator de sustentação do 

crescimento brasileiro em função de: a) taxa de desemprego em nível historicamente baixo, b) 

economia continua gerando empregos formais, c) renda do trabalhador em ascensão, d) massa 

salarial em expansão, e) perspectivas mais favoráveis para o  investimento. 

Com o aumento do consumo, a expansão das classes de renda gerou alguns casos de  

sucesso para as empresas que souberam se posicionar e atuar antecipadamente. A revista Exame 

publicou matéria da jornalista Leal (2013) na qual ela trata do pioneirismo da Hering na transição 

de indústria para o varejo, apostando no modelo de lojas próprias e conquistando os resultados 

financeiro e de imagem esperados. Segundo a autora, a Hering é a  empresa  mais copiada do  

Brasil e isto enaltece a sua bem-sucedida jornada. 

Todo mundo, de repente, tentou ser a Hering – a fabricante de pisos Portobello, a Hope, de  

lingerie, a Alpargatas, dona das Havaianas, a Ambev e até a fabricante de cosméticos Granado, 

fundada em 1870. (...) O que faz tanta gente arriscar para seguir os passos da Hering é a 

constatação de um fenômeno social. Com mais dinheiro no bolso, o consumidor brasileiro já não 
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se contenta em comprar produtos básicos em lojinhas de bairro. Um fatia crescente da população 

passou a frequentar shoppings e a comprar produtos de marca (Leal, 2013, pp.  91-92). 

 

Portanto, existe a necessidade premente das empresas em rever o seu posicionamento face   

à realidade e ao ambiente competitivo reforçados pelo exemplo da Hering. Estar preparado para 

mudanças requer diferentes recursos e habilidades que implicam em estruturas organizacionais 

diferenciadas, bem como sistemas de controle distintos e demanda por diferentes estilos de 

liderança e tipos de pessoas (Leal, 2013). 

 
 

2.3.2 O consumidor 
 

 
 

Esse ambiente com expectativa de baixo crescimento do PIB e  redução  do  consumo 

requer que os varejistas tornem-se mais criteriosos  e ofereçam  mais  valor  para  seus  clientes. 

Para isso, é fator diferenciador conhecer mais seu cliente para ser mais assertivo em suas escolhas  

e assim atuar de forma mais eficiente dentro da empresa e na criação de produtos, serviços e 

processos que satisfaçam esse cliente mais  criterioso. 

A amarração requerida pelo Modelo Delta prevê o desenvolvimento de mecanismos que 

permitam conhecer o comprador em detalhe. Apropriar-se desse conhecimento gera a elaboração 

de recursos por um relacionamento mais forte, por meio da criação de valor para o cliente. “O 

processo de criar valor para os clientes é diferente em uma perspectiva orientada  a  

relacionamentos e uma perspectiva orientada a trocas ou transações” (Grönroos,  2009,  p.  24). 

Para o autor, este valor é criado durante todo o relacionamento com o cliente. O  foco  das 

empresas deve estar na observação (e atuação) sobre onde o valor surge e como é percebido e 

assim, atuar no desenvolvimento de processos de criação de valor para os consumidores. Em 

especial, o varejista deve verificar como a qualidade de um produto ou  serviço  é conceituada 

como qualquer objeto ou acontecimento que o cliente perceba que ela seja (Grönroos, 2009), de 

forma que a cooperação entre o cliente e o fornecedor seja um fator importante à concretização    

do conceito da qualidade percebida. 

Portanto, o estreitamento dessa relação corrobora para viabilizar a incorporação do 

conhecimento na elaboração de produtos, serviços e processos pelas empresas. Por outro lado, o 

comportamento dos clientes tem se modificado, elevando cada vez mais o nível de exigência,  seja 
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em função de um maior poder de compra, seja em decorrência da acessibilidade à comparação e à 

compra que a Internet e a globalização proporcionaram. Segundo Oliveira et al (2004), a 

introdução de novas variáveis, como a concorrência com os importados, o contato  de 

multimercados e a globalização permitiram que o cliente ser tornasse mais exigente. Este passou    

a desenvolver um comportamento avesso a padrões locais ou regionais de oferta, pois pode 

pesquisar, comparar e comprar de qualquer fornecedor. De acordo com os autores, não obstante à 

preocupação nos discursos das empresas, as estratégias existentes evidenciam uma abordagem 

unilateral, de dentro para fora, concentrada no produto e na  empresa. 

Há outra face desse contexto apresentado pelos autores. Ela reforça que clientes diferentes 

possuem expectativas distintas em relação às empresas. Essas expectativas elevam-se com o 

aumento de valor entregue pelas mesmas, o que gera a necessidade de desenvolvimento  de 

práticas operacionais superiores a dos seus rivais. A atenção ao  entendimento  dessas 

necessidades, por meio de pesquisas ou atuação direta, implica em maior ou menor sucesso da 

formulação e execução do posicionamento estratégico. De acordo com Hayes (2001, como citado 

em Paladini, 2002, p. 3), “o conhecimento das percepções e reações dos clientes, relacionados aos 

negócios de uma determinada organização, pode aumentar em muito suas possibilidades de tomar 

melhores decisões empresariais. Estas organizações, em conhecendo as necessidades ou 

expectativas de seus clientes, serão capazes de determinar se estão atendendo suas necessidades”. 

Zeithaml et al. (2011) propõem que as empresas prestadoras de serviço atuem na combinação das 

expectativas dos clientes com as inovações, projetos e processos de forma eficaz, pois o projeto e 

o desenvolvimento de ofertas em serviços são  complexos  e desafiadores. A gestão de projetos 

que contemplem a introdução da voz do cliente na elaboração de produtos, serviços e 

processos representa um assunto a ser tratado pela literatura. Principalmente quando a ascensão 

do consumo brasileiro continua e seu perfil está demonstrando disposição para a aquisição de 

produtos mais sofisticados    e para pagar mais por eles quando identifica vantagens na troca.         

Esse fator está sendo observado em todas as classes sociais e em diversas categorias. 

(Exame, 2013). 

Portanto, um dos meios para as empresas distinguirem-se das demais está na criação de 

habilidades para identificar eventos e tendências de seus mercados antes  dos  concorrentes.  

Assim, poderão desenvolver um padrão superior na forma como buscam informações, investir em 

valorizar e  guardar as  mesmas,  bem como  disponibilizar o  acesso  por  todos  os  integrantes  da 
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organização. Portanto, a vinculação com os compradores consiste na criação e na administração    

de relações de proximidade com estes (Valdés, 2003). Dimingo (1988, como citado em Valdés, 

2003, p. 74) afirmou que “o verdadeiro posicionamento é o processo de distinguir uma empresa   

ou um produto de seus competidores com base em dimensões reais – produtos ou valores 

corporativos significativos para seus consumidores, para tornar à empresa  ou  ao  produto  

preferido pelo mercado”. 

 
 

2.4 PRINCIPAIS REFERÊNCIAS DA  LITERATURA 
 

 
 

Diante do apresentado no referencial teórico, foram identificadas as principais referências  

da literatura e seus aspectos relevantes de forma a responder a questão de pesquisa: “Como os 

indicadores de desempenho de projetos se relacionam com o posicionamento estratégico e a 

natureza de projetos no setor de varejo?”.   Descritas de forma sintética nos Quadros 16, 17, 18,   

19 e 20, estas noções puderam ser utilizadas como base para a formulação das proposições do 

estudo e serão tratadas em profundidade no capítulo referente à metodologia. Sobre o 

posicionamento estratégico, sete aspectos da literatura foram selecionados e apresentados no 

Quadro 16. 

 

Quadro 16: Referencial teórico e aspectos relevantes do eixo “Posicionamento  Estratégico” 

 
Área Aspecto Relevante Autores 

Posicionamento 

Estratégico 

A estratégia deve buscar a criação de valor  

econômico. 

Hax e Wilde II (2001) 

A estratégia deve buscar a vinculação com  clientes. Hax e Wilde II (2001) 

A implementação da estratégia é uma das prioridades 

das empresas. 

Hax (2010), Hax e Wilde II (2001), 

Kaplan e Norton (2008), Meskendahl 

(2010), Prieto, Carvalho e Fischmann 

(2009). 

O maior obstáculo da execução é a falha no 

alinhamento entre as atividades da execução e os 

requerimentos específicos da posição  desejada. 

Hax e Wilde II (2001) 

Escolhas estratégicas são feitas de acordo as 

limitações da empresa e exigem a criação de 

processos, planos e políticas que se fortaleçam 

reciprocamente, bem  como o compromisso  contínuo 

e a condução de ações integradas no  decorrer 

do tempo. 

Porter (2004), Besanko, Dranove, 

Shanley e Schaefer (2012), 

Montgomery e Porter (1998). 

A escolha de iniciativas estratégicas  deve  considerar 

o impacto integrado e sinérgico de várias iniciativas 

correlatas    que    sejam    tratadas    como     portfolio 

Kaplan e Norton (2008) 
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 integrado.  
A eficácia da estratégia está relacionada às escolhas 

dos corretos  resultados  esperados (produtos, serviços 

e processos) e à condução delas de forma  correta. 

Patanakul e Shenhar (2012), 

Montgomery e Porter (1998). 

Fonte: Elaborado pela  autora 
 

 

 

Por meio dessa análise foi escolhida a proposição geral do estudo: o posicionamento 

estratégico deve ser inserido no objetivo do projeto por meio de seus indicadores de desempenho. 

Além da proposição geral foi definida a proposição 1: a eficácia da estratégia está relacionada   

com as escolhas dos corretos resultados esperados (produtos, serviços e processos) e com a 

condução delas de forma correta. Essa proposição apoia-se em Patanakul e Shenhar (2012). Para   

os autores, a estratégia envolve a eficiência e a eficácia, pois está relacionada às escolhas dos 

corretos resultados esperados (produtos, serviços e processos),  como  também à condução  delas  

de forma correta. Desse modo, há necessidade de coerência interna por meio de planos e políticas 

que se fortaleçam reciprocamente e possam ser realizados. Portanto, a esfera de atuação da 

execução da estratégia consiste na diferença entre a identificação de objetivos desejáveis e o 

alcance desses objetivos (Montgomery & Porter,  1998). 

Os aspectos relativos a projetos foram selecionados e apresentados no Quadro 17. Nele,   

são explorados como proposições os aspectos relacionados à premissa de one-size-fits-all e à 

entrega da restrição tripla. 

 

 

Quadro 17: Referencial teórico e aspectos relevantes do eixo  “Projetos” 
 

 

 
Área Aspecto Relevante Autores 

Projetos Uma das origens dos projetos é a necessidade estratégica 

de negócios. 

Anselmo e Maximiniano (2010, citado 

por Guedes et al., 2011), Carvalho e 

Rabechini (2011), Prieto, Carvalho e 

Fischmann (2009), PMI (2008), 

Shenhar, Dvir, Levy e Maltz  (2001) 

Projetos são armas estratégicas poderosas  para  criar  

valor econômico e vantagem  competitiva. 

Patanakul e Shenhar (2012), Shenhar, 

Dvir, Levy e Maltz (2001) 

Projetos são iniciados para provocar mudanças. Devem 

estar alinhados ao conceito de gerenciamento estratégico  

e apoiar as organizações em seus esforços de 

implementação dos objetivos de curto e longo  prazo. 

Shenhar, Dvir, Levy e Maltz  (2001) 

A falta de alinhamento estratégico é um dos problemas 

à formação do portfolio de  projetos. 

Rabechini, Maximiano e Martins  (2005) 
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É difícil fazer com que a estratégia  funcione  e  essa  é 

uma oportunidade para o gerenciamento de portfolio de 

projetos. 

Hrebiniak (2006, citado por 

Meskendahl, 2010),   Meskendahl (2010) 

A premissa de one-size-fits-all não é mais viável, pois 

projetos  possuem características distintas. 

Carvalho e Rabechini  (2009) 

Mesmo quando os procedimentos de gerenciamento de 

projetos são cuidadosamente seguidos, os resultados, sob 

a ótica de negócios, podem ser  desapontadores. 

Patanakul e Shenhar (2012) 

A empresa deve inserir a orientação ao cliente por meio 

de métodos eficazes no desenvolvimento de seus 

projetos. 

Oliveira Jr., M. M. et al.  (2004) 

Os gerentes de projetos devem acompanhar os impactos 

das decisões tomadas para que o valor final do projeto 

seja preservado. 

Kerzner e Saladis (2001) 

O alinhamento estratégico de gerenciamento de projetos 

pode ser conseguido por meio de  métricas. 

Shenhar  et al. (2007) 

 
 

Fonte: Elaborado pela  autora. 
 

 

A Proposição 2 afirma que a premissa de one-size-fits-all não é mais viável (pois os 

projetos possuem características distintas) e fundamenta-se em Carvalho e Rabechini (2009). Os 

autores sinalizam que os projetos apresentam características distintas e que a premissa de one- size-

fits-all pode não ser mais viável, principalmente quando se refere a projetos que envolvam 

inovação. Segundo eles, diversos autores destacaram a necessidade de flexibilizar a metodologia   

de gerenciamento de projetos, de forma a desburocratizar o processo e também a permitir maior 

capacidade de reação e mudança em ambientes turbulentos e inovadores. Esclarecem que as taxas 

de sucesso dos projetos ainda estão distantes do patamar esperado e satisfatório. Um dos fatores é 

que profissionais certificados e treinados em modelos normativos são propensos a utilizá-los 

integralmente na forma como foram prescritos, sem avaliar a necessidade de adaptação e 

flexibilização de acordo com o ambiente organizacional e com as características dos projetos em 

particular. 

A Proposição 3 está alicerçada em Patanakul e Shenhar (2012). Segundo os autores, a 

entrega da restrição tripla não garante os resultados do projeto sob a ótica de negócios. Mesmo 

quando os procedimentos de gerenciamento de projetos foram cuidadosamente seguidos, os 

resultados do projeto sob a ótica de negócios poderia ainda assim ser desapontador. Dentre as 

principais  descobertas  do  seu  estudo,  Shenhar  et  al.  (2007)  identificaram  que  a  maioria  dos 
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projetos não é gerida de forma estratégica, pois seu foco está principalmente no atingimento do 

tempo, orçamento e os requerimentos. 

O Quadro 18 permite observar os aspectos analisados na literatura quando se trata de 

desempenho de projetos. 

 

Quadro 18: Referencial teórico e aspectos relevantes do eixo “Desempenho de  Projetos” 
 

 
Área Aspecto Relevante Autores 

Desempenho 

de Projetos 

A mensuração de desempenho é essencial e  importante. Drucker, Martindell, Kaplan, Norton, 

Salterio, Webb e Phatak (citado por 

Hourneaux Jr., Ruiz e Corrêa,  2005) 

Indicadores de desempenho devem estar relacionados à 

estratégia. 

Hudson et al., 2001, Neely et al. citado 

por Duran e Batocchio, 2003, Callado, 

Callado e Almeida, 2008, Lacombe e 

Albuquerque, 2008 (citados por 

Nascimento, Bortoluzzi, Dutra &  

Ensslin, 2011) 

O desempenho de sucesso de um projeto é um conceito 

multidimensional. É necessário mais de uma dimensão 

para avaliá-lo, pois pode haver variações de importância  

e significância entre os  projetos. 

Shenhar e Dvir (2010) 

O desempenho do portfolio de projetos influencia os 

níveis de resultado dos  negócios. 

Cooper et al., 2000, 2004a, b, Killen et 

al., 2008 (citados por Meskendahl, 

2010). Menke e Ittner e Lacker (citados 

por Shenhar et al., 2001) 

Desempenho em projetos está vinculado ao conceito 

negociado entre as partes  interessadas. 

Ika (2009) e Kerzner (2011) 

Indicadores devem ser perseguidos e acompanhados no 

decorrer de todo o projeto. 

Ika   (2009),   Kerzner   (2006),   Patah  e 

Carvalho (2012), Shenhar e Dvir  (2010) 

A presença de um sistema de medição causa melhoria    

ao desempenho de projetos. 

Patah e Carvalho (2012),  Shenhar  e  

Dvir (2010) 

Deve-se estabelecer as metas do  projeto  

antecipadamente e todas as atividades precisam estar 

alinhadas a essas  expectativas. 

Shenhar et al. (2001), Shenhar e Dvir 

(2010) 

Projetos bem-sucedidos em alinhar seus esforços à 

estratégia de negócio contribuem para os objetivos 

organizacionais de longo  prazo. 

Shenhar, Milosevic, Dvir e Thamhain 

(2007) 

Atingir o sucesso  do projeto é  mais difícil que alcançar  

o sucesso do gerenciamento do  mesmo. 

(Cooke-Davies, 2002). 

A definição do sucesso em projetos depende do tipo 

de projeto. 

Carvalho e Rabechini (2011), Maltz, 

Shenhar, Dvir e Poli (2012). 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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As proposições 4 e 5 tratam desse tópico. Proposição 4: os indicadores de desempenho 

devem estar relacionados à estratégia. Respaldada no estudo de Nascimento et al. (2011), no qual 

os autores abordam que os indicadores de desempenho devem estar relacionados à estratégia 

(Hudson et al., 2001; Neely et al. citado em Duran & Batocchio, 2003; Callado, Callado  e 

Almeida, 2008; Lacombe & Albuquerque, 2008) e devem medir os desvios entre o programado e   

o realizado (Kardec et al., 2002 como citado em Peres & Lima, 2008) com base em parâmetros 

quantitativos e/ou qualitativos (Frost, 1999 como citado em Dias et al., 2007; Arthur Andersen, 

1999 como citado em Machado, Machado & Holanda, 2007; Sinaes, 2004 como citado em 

Cantaterle & Favaretto, 2008). 

A Proposição 5 afirma que os indicadores devem ser pré-selecionados, perseguidos e 

acompanhados no decorrer de todo o projeto. Refere-se à análise de métricas como um fator 

importante porque traz consistência e formalidade à gestão de projetos. A partir desta análise, 

decisões importantes de projeto podem ser tomadas com base em informações  (Patah  &  

Carvalho, 2012). O sucesso e o fracasso de projetos não são apenas percebidos e construídos 

subjetivamente, mas se encontram entrelaçados em significado e ação (Ika, 2009). E devem ser 

perseguidos no decorrer de todo o projeto, por meio do acompanhamento dos resultados  

alcançados pelos indicadores pré-selecionados. Além disso, para Kerzner (2006), é 

responsabilidade da alta administração a coleta e a análise de desempenho do portfolio 

periodicamente para determinar (ou não) a necessidade de ajustes, bem como o cancelamento de 

alguns projetos cujo investimento não seja mais adequado. Por fim, Shenhar e Dvir (2010) 

propuseram o modelo multidimensional. Para isso, basearam-se na premissa de que é necessário 

medir o que se deseja obter e também na necessidade de analisar o benefício do  investimento. 

O Quadro 19 apresenta os principais aspectos observados sobre o eixo “Natureza de 

Projetos”. Eles inspiraram a seleção da proposição 6: diferentes tipos de projetos requerem 

dimensões específicas do modelo multidimensional, e/ou composição de indicadores de 

desempenho variados em cada dimensão, para a avaliação da evolução do projeto. Shenhar e Dvir 

(2010) sinalizam que cada uma das métricas do modelo multidimensional é composta por 

indicadores de desempenho que representam o que é o sucesso de determinado projeto. Este 

marcador poderá variar entre projetos em relação aos detalhes, intensidade, importância e outros 

aspectos. Além dessas dimensões, caso haja necessidade, as empresas podem  agregar  outras 

visões específicas ao seu  ramo  de negócios ou objetivo  do  projeto.  Dimensões  específicas,    no 
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modelo multidimensional para avaliação do sucesso do projeto, fazem sentido  para  diferentes 

tipos de projetos (Shenhar et al., 2001). 

 

 

Quadro 19: Referencial teórico e aspectos relevantes do eixo “Natureza de  projetos” 
 
 

Área Aspecto Relevante Autores 

Natureza 

de 

Projetos 

Cada projeto deve possuir sua própria e específica 

estratégia de projetos quanto à sua perspectiva, posição e 

planos que devem  conduzidos. 

Shenhar, Milosevic, Dvir e Thamhain 

(2007) 

Diferentes tipos de projetos são gerenciados de formas 

diferentes. 

Shenhar, Milosevic, Dvir e Thamhain 

(2007), Morioka e Carvalho  (2013) 

A classificação dos projetos impacta nos resultados dos 

projetos. 

Morioka e Carvalho (2013) 

Diferentes tipos de projetos requerem dimensões 

específicas (no modelo multidimensional) e/ou 

composição de indicadores de  desempenho  diferentes  

em cada dimensão para a avaliação do desempenho do 

projeto. 

Shenhar et al. (2001), Shenhar e Dvir 

(2010) 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

 

 

Por fim, o Quadro 20 apresenta um resumo dos  principais  aspectos do  eixo “Varejo”.  

Nele são ressaltados o aspecto da tensão de resultados de curto prazo (inerente ao varejo) e a 

necessidade de criação de valor para o cliente durante todo o relacionamento com a  empresa. 

 
Quadro 20: Referencial teórico e aspectos relevantes do eixo  “Varejo” 

 
 

Área Aspecto Relevante Autores 

Varejo A excelência na operação e o foco em  resultados  no  

curto prazo impacta a gestão de projetos de forma mais 

eficiente. 

Ander e Stern (2009), Martinho,  2011) 

Há a necessidade de desempenho de projetos mais 

próximo aos objetivos estratégicos  propostos. 

Observação empírica 

O valor para os clientes deve ser criado durante todo o 

relacionamento e precisa estar inserido nos objetivos do 

projeto. 

Ander e Stern (2009), Grönroos (2009), 

Zeithaml et al. (2011) 

 

Fonte: Elaborado pela  autora 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

 
3.1 MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

 
 

A escolha do procedimento metodológico é questão fundamental no desenvolvimento de 

uma pesquisa acadêmica. Martins e Theóphilo (2009, p. 37) ressaltam que “a metodologia é 

equiparada a uma preocupação instrumental: a ciência busca captar a realidade; a metodologia  

trata de como isso pode ser alcançado”. Adotou-se para o presente estudo o Positivismo, pois ele 

parte de um subsídio lógico para a promoção da pesquisa, utilizando-se  de  uma  teoria  para 

nortear as observações. Como estratégia de pesquisa, optou-se pela qualitativa em função da 

mesma buscar a descrição, a compreensão e a interpretação dos fatos e fenômenos (Martins & 

Theóphilo, 2009). 

Para que um conhecimento possa ser considerado científico,  torna-se  necessário 

identificar as operações mentais e técnicas que possibilitam a sua verificação. A investigação 

científica da verificação depende de um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos para 

que seus objetivos sejam atingidos (Gil, 2008 como citado em Prodanov & Freitas, 2013). 

Conforme descrito no item 1.3 (Objetivos da Pesquisa), a dissertação tem como objetivo 

principal entender como os indicadores de desempenho de projetos se relacionam com o 

posicionamento estratégico e a natureza do projeto em empresas varejistas, um tema 

contemporâneo e dinâmico. Diante desse objetivo, a pesquisa empírica realizada foi classificada 

como exploratória, qualitativa e indutiva, utilizando-se do método mais adequado que é o estudo 

de caso. 

A pesquisa exploratória (ou descritiva) busca definir melhor um problema, compreender 

seus aspectos, descrever comportamentos, discriminar e classificar variáveis. Torna-se adequada 

quando o objetivo é compreender um tema ainda pouco pesquisado, ou quando a teoria é 

demasiadamente ampla e o pesquisador deseja estudar aspectos específicos. Esse tipo de pesquisa 

permite a familiarização (ou o estabelecimento) de uma nova visão a respeito do fenômeno, de tal 

forma que é possível ao pesquisador formular um problema de pesquisa mais preciso ou criar  

novas hipóteses para um novo modelo teórico (Trivinõs, 1987 como citado em Biancolino,  2010). 
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No que concerne à abordagem genérica, os estudos denominados qualitativos são 

identificados por algumas características básicas e constituem-se num fenômeno que pode ser 

melhor compreendido no contexto em que ocorre (e do qual é parte), devendo ser analisados   

numa perspectiva integrada (Godoy, 1995). Segundo a autora (1995, p. 21), nesta  abordagem 

o pesquisador vai a  campo buscando ‘captar’ o fenômeno em estudo a partir da perspectiva  

das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. Vários tipos de 

dados são coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do fenômeno. Partindo de 

questões amplas que vão se aclarando no decorrer da investigação, o estudo qualitativo pode, 

no entanto, ser conduzido através de diferentes  caminhos. 
 

A abordagem qualitativa admite três possibilidades de formatação de uma pesquisa: 

pesquisa documental, estudo de caso e etnografia. O estudo de caso é indicado como um tipo de 

pesquisa que visa um exame detalhado de um ambiente, situação ou sujeito  específico  de tal  

forma que o estudo seja intensivo numa dada unidade social. O que permite ao pesquisador 

explorar possibilidades de acordo com o apresentado no ambiente real, mesmo que orientado por 

um esquema teórico (Godoy, 1995). 

De acordo com Prodanov e Freitas (2013), os métodos esclarecem os  procedimentos 

lógicos que deverão ser seguidos no processo de investigação científica dos fatos da natureza e da 

sociedade. Fazem parte desse grupo os métodos dedutivos, indutivos, hipotético-dedutivos, 

dialético e fenomenológico. Segundo os autores, cada um deles se vincula a uma das correntes 

filosóficas que se propõem a explicar como se processa o conhecimento da  realidade. 

O método indutivo é responsável pela generalização, parte do particular e posiciona a 

generalização como um produto posterior do trabalho de coleta de dados particulares (Gil, 2008, 

como citado em Prodanov & Freitas, 2013). Para Lakatis e Marconi (2007, p. 86, como citado em 

Prodanov & Freitas, 2013, p. 28): 

Indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares, 

suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes 

examinadas. Portanto, o objetivo dos argumentos indutivos é o de levar a conclusões  cujo  

conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas quais se  basearam. 

Nas pesquisas acadêmicas, o método científico é de grande importância em função de ser   

a forma encontrada para legitimar um conhecimento adquirido empiricamente, pois “(...) quando 

um conhecimento é obtido pelo método científico, qualquer pesquisador que repita a investigação 

nas  mesmas  obterá  o  mesmo  resultado,  desde  que  os   mesmos  cuidados  sejam      tomados”. 
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(Campomar, 1991, p. 95). De tal forma “(...) que o método científico de pesquisa é um conjunto    

de passos específicos e claramente determinados para a obtenção de um conhecimento, (...)”  

(Selltiz et al., 1974, como citado em Campomar, 1991, p.  95). 

Yin (2010) ressalta que os métodos de pesquisa podem ser utilizados com a finalidade 

exploratória, descritiva e explanatória de acordo com três  condições: 

 

a) O tipo de questão de pesquisa proposto; 

b) A extensão do controle que o investigador tem sobre os  eventos; 

c) O grau de enfoque sobre os eventos contemporâneos em oposição aos eventos  históricos. 

 
A estratégia e o método estão em correspondência com o tipo de pergunta de pesquisa, 

resultante da situação-problema, conforme preconiza Yin (2010). Neste trabalho, optou-se pelo 

estudo de caso. A essência de um estudo de caso é a tentativa de iluminar uma decisão, ou um 

conjunto de decisões, de forma a entender o porquê delas serem tomadas, como  são  

implementadas e com que resultado (Schramm, 1971, como citado em Yin, 2010, p. 38). Em   

geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se colocam questões do tipo 

"como" e "por quê", quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco   

se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da  vida  real  (Yin, 

2010). Martins e Theóphilo (2009, p. 62) ressaltam que “(...) o Estudo de Caso possibilita a 

penetração na realidade social não conseguida plenamente pela avaliação  quantitativa”. 

Em relação ao método, existem ao menos quatro aplicações diferentes: a) explicar os 

presumidos vínculos causais, b) descrever uma intervenção e o contexto, c) ilustrar determinados 

tópicos em uma avaliação e d) explorar as situações nas quais a intervenção ocorre  (Yin,  2010). 

O autor apresenta a definição técnica de estudo de caso como sendo uma  pesquisa  

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e  dentro de seu contexto  

da vida real. Especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto  não  estão  

claramente definidos e enfrentam uma situação tecnicamente única na qual haverá muito mais 

variáveis de interesse do que pontos de dados e conta com múltiplas fontes de evidência, porém 

com dados precisando convergir de maneira triangular e, como outro resultado, beneficiar-se do 

desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de  dados. 

A definição da estratégia de estudo de caso único deve-se à necessidade de uma 

investigação  empírica do  fenômeno  dentro  do  contexto  de varejo.  A  questão  de  pesquisa visa 



92 

92 

 

 

 

 

 

avaliar como os indicadores de desempenho se relacionam com o posicionamento estratégico e a 

natureza do projeto no setor de varejo. A seleção do caso considera a lógica de replicação e, para 

isso, entende-se que o estudo de caso possa, conforme Yin (2010), predizer resultados similares 

(replicação literal) ou produzir resultados contrastantes por motivos previsíveis (replicação  

teórica). 

Em adição ao cenário, Alves-Mazzotti (2006) menciona, também com base  em  Yin  

(2010), que para um estudo de caso ser considerado exemplar é necessário atender às seguintes 

características essenciais do caso: a) Deve ser completo. A avaliação ocorre por meio de três 

indicadores: as fronteiras do caso que demonstram a distinção entre o fenômeno e seu contexto, a 

narração que expõe um esforço exaustivo e convincente na coleta de evidências fundamentais e  

um planejamento que assegura que sua conclusão não foi determinada por limites de tempo ou de 

recursos; b) Deve considerar perspectivas ou hipóteses alternativas; c) Deve ser atraente para 

vincular o leitor até o término de sua narrativa; e d) As evidências devem ser satisfatórias para 

defender as conclusões e permitir a confiança quanto ao trabalho  realizado. 

Outro aspecto a ser avaliado para os estudos de caso são os cinco componenentes de um 

projeto de pesquisa (Yin, 2010): 

 

1) As questões do estudo; 

2) As proposições, se houver; 

3) A(s) unidade(s) de análise; 

4) A lógica que une os dados às proposições; 

5) Os critérios para interpretar as constatações. 
 

 
Portanto, para a obtenção de evidências de confiabilidade e validade dos achados da 

pesquisa, um projeto necessita desenvolver as etapas de planejamento e o processo de construção 

com foco nas “questões a responder, proposições (teses) do estudo, fixação dos parâmetros, 

elaboração detalhada do protocolo, estratégia para coleta de dados e evidências, como analisar os 

resultados, como dar significância ao estudo e aos achados, redação, edição e formatação do 

relatório sobre o caso estudado” (Martins & Theóphilo, 2009, p.  64). 

O presente estudo de caso utilizou a entrevista focada e semiestruturada para investigar o 

fenômeno. Tem-se o objetivo inicial de coletar múltiplas fontes de evidência para montar o   banco 
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de dados de notas, documentos, tabelas e narrativas, sempre que possível. A estratégia analítica 

geral foi a aplicação de proposições teóricas como guia para as entrevistas, pois, segundo Yin 

(2010), elas ajudam a dar foco em determinados dados e a organizar o estudo, bem como a definir 

explanações alternativas a serem examinadas. Além delas, foram selecionadas questões a serem 

investivestigadas a luz de modelos de posicionamento estratégico e de  indicadores  de 

desempenhos reconhecidos pela literatura. Como técnica analítica, foi utilizada a combinação de 

padrão com o objetivo de comparar as respostas obtidas por meio das entrevistas com o padrão 

previsto na literatura (Yin, 2010). 

Previu-se entrevistas com perguntas abertas em dois níveis. No primeiro, junto a um 

representante da alta-administração, para a avaliação do posicionamento estratégico desejado pela 

organização. No segundo nível foram entrevistados gestores de projetos para verificar como o  

tema “posicionamento estratégico” foi tratado no projeto estratégico liderado por eles, 

principalmente no que tange à seleção e ao acompanhamento das dimensões e indicadores de 

desempenho de projetos. 

A Figura 12 ilustra o fluxo de atividades definido e utilizado para o procedimento 

metodológico da pesquisa. O mesmo iniciou-se com a definição  da problemática e  prosseguiu 

pelas etapas constituintes do estudo até sua conclusão com a publicação. A autora realizou o 

planejamento para a concepção e a aplicação da pesquisa, definindo também métodos e técnicas 

para coleta e análise de dados. Desta forma, a pesquisa percorreu as  seguintes  etapas  

apresentadas: 
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Figura 12 – Fluxo de atividades do projeto de  pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
 
 

“Provavelmente, o passo mais importante a ser considerado em qualquer estudo   científico 

é a definição da questão 

dissertação  foi  concebida 

de pesquisa”  (Martins  &  Theóphilo,  2009,  p.  63).  Sendo  assim,  a 

a  partir  do  estudo  da  problemática  de  pesquisa  e  da  definição  da 

questão  de  pesquisa  prévia.  O  trabalho  seguiu  o  fluxo  apresentado  que  reflete  um  conjunto 

logicamente  encadeado  de atividades  desenvolvidas  com  o  apoio do referencial  teórico  e  da 

questão de pesquisa como elementos norteadores no decorrer de sua  elaboração. 

Após a definição do tema e das questões orientadoras de pesquisa, o pesquisador deve 

enunciar as proposições  para o  estudo  e efetuar  a revisão  bibliográfica (Martins &     Theóphilo, 

2009).  A  partir  do  estudo  da  literatura,  houve  o  levantamento  de  conceitos  associados     ao 

posicionamento estratégico e projetos. Foram averiguadas características dos modelos  de 

referência e levantadas possíveis lacunas de pesquisa para sua aplicação no mercado de varejo 

brasileiro. Por fim, as especificações adotadas no estudo estão apresentadas, por atributo, no 

Quadro 21. 
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Quadro 21 – Especificação adotada no estudo 
 

 
Atributo Especificação adotada 

Abordagem Exploratória – Dedutiva (Martins & Theóphilo, 2009, Trivinõs, 1987, Yin,   2010) 

Abordagem genérica Qualitativa (Martins & Theóphilo, 2009, Godoy,  1995) 

Método amplo Indutivo (Gil, 2008, Lakatis & Marconi, 2007, Prodanov & Freitas,   2013) 

Método de pesquisa Estudo de Caso Único (Alves-Mazzotti, A. J.,2006, Campomar, 1991, Yin, 2010, 

Schramm, 1971, Selltiz et al.,  1974) 

Número de casos 1 empresa (Boyd & Stasch, 1985, citado por Campomar,   1991) 

Unidade de análise Projetos estratégicos 

Técnica de coleta de dados Primários: Entrevista semiestruturada (Martins & Theóphilo, 2009). Secundários: 

Documentação e registro em arquivos (Yin,  2010) 

Análise dos dados Estratégia geral de descrição do caso (Yin,  2010) 

Técnica de análise Combinação de padrão (Yin, 2010) e análise de conteúdo (Gerhardt & Silveira, 

2009) 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

 

 

3.2 ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES DO  ESTUDO 
 

 
 

As questões do estudo foram estruturadas por meio da pesquisa exploratória, com base no 

referencial teórico sobre os eixos de estratégia, projetos e varejo. Após o estudo do arcabouço do 

polo espistemológico e teórico, procurou-se a estratégia mais adequada para responder  às  

questões e assim houve a seleção pelo método de estudo de caso único. As proposições teóricas 

foram elaboradas à luz da literatura, considerando-se as observações empíricas sinérgicas com 

potencial de estudo. 

 
 

3.3 DEFINIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES 
 

 
 

Yin (2010, p. 50) alerta que “apenas se você for forçado a estabelecer  algumas  

proposições, você irá na direção certa”. As proposições permitem a correta condução do estudo 
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de caso e refletem explicações formuladas a partir do conhecimento do mesmo e de reflexões do 

pesquisador. Como uma teoria particular, cujo o pesquisador buscará defender e demonstrar no 

decorrer do trabalho (Martins & Theóphilo, 2009). A revisão da literatura proporcionou a 

identificação dos pilares do estudo (posicionamento estratégico, desempenho  de  projetos,  

natureza de projetos) e das dimensões de indicadores de desempenho de projetos no ambiente de 

varejo para a composição do mapa do desempenho nesse contexto, conforme a Figura  13: 

 
Figura 13 – Esquema das variáveis estudadas 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
Diante desses eixos teóricos e da quebra do eixo projeto em: a) projetos, b) desempenho   

de projetos e c) natureza de projetos, foram identificadas as principais referências da literatura e 

seus aspectos relevantes. As mesmas foram utilizadas como base para a formulação das 

proposições apresentadas de forma sintetizada nos Quadros 16, 17, 18, 19 e 20 do referencial 

teórico. 

 

3.4 PROPOSIÇÕES DO CONSTRUCTO 
 

“Constructos podem ser entendidos como operacionalizações de abstrações (...) (Martins   

& Theóphilo, 2009, p. 35). Segundo os autores, como um “embrião do modelo”, o constructo é 
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uma definição operacional que tem como objetivo representar empiricamente um conceito de 

acordo com um quadro teórico específico. Yin (2011) discorre que a validade do constructo está  

na identificação das medidas operacionais corretas para os conceitos estudados. O autor orienta 

para o uso de múltiplas fontes de evidência, o encadeamento de evidências e o levantamento de 

informações-chave para a revisão do rascunho do relatório do estudo de caso. O constructo 

apresentado no Quadro 22, e definido no protocolo de pesquisa (Apêndice I e II), conduz ao 

fortalecimento da composição da mesma e, por conseguinte, leva à formulação das conclusões do 

estudo. 

 

Quadro 22: Proposições do constructo 
 

 

 

 
 

Objetivo da pesquisa Pilares Proposições Questões 

Identificar como os indicadores de desempenho 

de projetos se relacionam com o  

posicionamento estratégico e a natureza do 

projeto no setor de varejo. 

 
Objetivos específicos: 

 
 Comparar as proposições teóricas e as 

práticas implementadas em uma 

organização varejista; 

 

 Identificar os indicadores de desempenho  

de projetos avaliados como importantes 

para determinado posicionamento 

estratégico de um varejista e comparar com 

os utilizados em seus projetos; 

 

 Analisar os indicadores de desempenho de 

projetos distintos, investigar possíveis 

causas de  eventuais diferenças verificadas, 

e fazer inferências a respeito das razões que 

possam explicá-las; 

 

 Propor práticas que possam melhorar os 

processos utilizados na organização 

analisada. 

Geral O posicionamento estratégico 

deve ser inserido no objetivo do 

projeto por meio de seus 

indicadores  de desempenho. 

Apêndice 

I e II - 3 

Posicionamento 

estratégico 

A eficácia da estratégia está 

relacionada às escolhas dos 

corretos resultados esperados 

(produtos, serviços e processos) e 

com a condução delas de forma 

correta. (Patanakul & Shenhar, 

2012, Montgomery & Porter, 

1998) 

Apêndice 

I e II - 3 

Projetos A premissa de one-size-fits-all não 

é mais viável, pois projetos 

possuem características distintas. 

(Carvalho & Rabechini,  2009). 

Apêndice 

I e II - 3 

Projetos A entrega da restrição tripla não 

garante os resultados do projeto 

sob a ótica de negócios. 

(Patanakul & Shenhar, 2012, 

Shenhar et al., 2007) 

Apêndice 

I e II - 3 

Desempenho de 

projetos 

Indicadores  de  desempenho 

devem estar relacionados à 

estratégia. (Hudson et al., 2001, 

Neely et al. citado por Duran e 

Batocchio, 2003, Callado, Callado 

e Almeida, 2008, Lacombe e 

Albuquerque, 2008 citados por 

Nascimento, Bortoluzzi, Dutra & 

Ensslin, 2011) 

Apêndice 

I e II - 3 

Desempenho de 

projetos 

Indicadores devem ser pré- 

selecionados, perseguidos e 

acompanhados no decorrer  de 

Apêndice 

I e II - 3 
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  todo o projeto. (Ika, 2009, 

Kerzner, 2006, Patah & Carvalho, 

2012, Shenhar & Dvir,  2010) 

 

Natureza de 

projetos 

Diferentes tipos de projetos 

requerem  dimensões  específicas 

do modelo multidimensional (e/ou 

composição de indicadores de 

desempenho diferentes em cada 

dimensão) para avaliar seu 

desempenho.  (Shenhar et al., 

2001, Shenhar & Dvir ,  2010) 

Apêndice 

I e II - 3 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela  autora 
 

 

Como o objetivo principal deste estudo é identificar como os indicadores de desempenho  

se relacionam com o posicionamento estratégico e a natureza de projetos  no  setor  de  varejo, 

foram avaliados, para fins do estudo, os projetos categorizados como estratégicos  pela  

organização segundo o modelo de natureza de projetos de Shenhar e Dvir (2010).  As questões  

para as entrevistas visaram explorar o fenômeno de maneira a extrair aspectos que pudessem 

responder a esse objetivo. E também para dar suporte à análise sobre os tópicos relativos aos 

objetivos secundários do estudo. 

 
 

3.5 UNIDADE DE ANÁLISE 
 

 
 

A unidade de análise deste estudo foi o portfolio de projetos 2013 de  um  empresa  

varejista. Esse aspecto está em consonância com o método do estudo de caso. Por seu caráter de 

análise qualitativo, o método se propõe à análise intensiva de um número relativamente pequeno  

de situações, muitas vezes reduzindo-se o número de casos a um único. A ênfase é dada à  

descrição completa e ao entendimento do relacionamento dos fatores de cada situação, não 

importando os números envolvidos (Boyd & Stasch, 1985 como citado em Campomar, 1991). 

Campomar (1991) enaltece que o estudo intensivo de cada caso permite que sejam descobertas 

relações que de outra forma não seriam possíveis, por meio de análises e de  inferências  de 

situações conduzidas por analogia de contexto. 

Considerado por Yin (2010, p. 55) como o terceiro componente, o “caso” está, segundo o 

autor, relacionado com a exatidão e a maneira como foram definidas as questões iniciais de 
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pesquisa e deve, apesar de ser um caso específico da vida real, representar a abstração: “(...) cada 

estudo de caso e unidade de análise deve ser similar aos previamente estudados por outros, ou   

deve inovar de maneira clara, operacionalmente definida”. O autor ressalta ainda que o projeto de 

estudo de caso único justifica-se quando o caso representa: a) um teste crítico de uma teoria 

existente; b) uma circunstância rara ou exclusiva; c) um caso representativo ou típico; d) uma 

proposta reveladora; e e) uma proposta longitudinal. 

A autora da presente dissertação escolheu o estudo de caso único porque a empresa em 

questão (escolhida para objeto de análise) se enquadra na justificativa de ser um caso  

representativo ou típico (Yin, 2010). 

 
 

3.6 A LÓGICA QUE UNE OS DADOS ÀS  PROPOSIÇÕES 
 

 
 

Yin (2010) orienta que, no decorrer da fase de projeto, os pesquisadores devem estar  

atentos às proposições. E também manterem-se alertas à forma como elas se adequam ao  seu 

estudo de caso, a fim de criar uma base robusta para posterior análise. Conforme uma das opções 

sugeridas por Yin (2010), foi utilizada a técnica de combinação de padrão para  as  questões 

relativas às proposições teóricas. Estas deram origem ao estudo comparativo com as respostas das 

entrevistas para avaliação e averiguação de suas contribuições à ciência. A finalidade foi  

identificar padrões nos dados e obter convergência e divergência entre as fontes de evidências a  

fim de embasar as conclusões gerais do estudo de caso. 

 
 

3.7 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE  DADOS 
 

 
 

Martins e Theóphilo (2009, p. 64) ressaltam que 
 

 
não há uma sistematização de um projeto de pesquisa de um caso. (...) Todavia, é possível 

compor um plano de ação – projeto ad hoc – sequência lógica de procedimentos a partir    

de questões orientadoras iniciais, passando pela coleta de evidências, compondo e 

analisando os resultados, validando-os, até se chegar às conclusões, condições para 

possíveis inferênciais e o relatório final (...). Um projeto bem construído permitirá 

evidências de confiabilidade  e  validade  dos achados da pesquisa,  condição  fundamental 

de um estudo científico. 
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O protocolo de pesquisa é um instrumento orientador e regulador de sua condução. 

Apresenta como ponto central um conjunto de questões que ajudam o pesquisador a manter-se 

focado à medida que a coleta de dados avança (Martins & Theóphilo, 2009, Yin, 2010). Martins e 

Theóphilo (2009) complementam que o protocolo também pode ser composto por planilhas de 

coletas de dados a serem preenchidas durante o  levantamento. 

 
 

3.7.1 Estruturação da pesquisa 
 

 
 

O objetivo principal desse estudo foi identificar como os indicadores de desempenho de 

projetos se relacionam com o posicionamento estratégico e a natureza do projeto no setor de  

varejo. 

Como objetivos específicos destacaram-se: 
 

 Comparar as proposições teóricas e as práticas implementadas em uma organização 

varejista; 

 Identificar os indicadores de desempenho de projetos avaliados como importantes para 

determinado posicionamento estratégico de um varejista e comparar com os utilizados em 

seus projetos; 

 Analisar os indicadores de desempenho  de projetos  distintos, investigar possíveis  causas 

de eventuais diferenças verificadas, e fazer inferências a respeito das razões que possam 

explicá-las; 

 Propor práticas que possam melhorar os processos utilizados na organização  analisada. 

 

 
 

3.7.2 Fontes de Evidências 
 

 
Martins e Theóphilo (2009, p. 85) salientam que “quando a abordagem metodológica ou o 

tipo de estudo envolver análises de informações, dados e evidências empíricas, o investigador 

deverá  escolher  técnicas  para  coleta  necessárias  ao  desenvolvimento  e  conclusões  de       sua 
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pesquisa”. Os autores alertam que a confiabilidade de um estudo de caso poderá ser garantida por 

meio da utilização de várias fontes de evidências. 

Para esta pesquisa foram adotadas as seguintes fontes de evidências para a coleta de 

informações, dados e evidências: a) fonte de dados primários (entrevistas semiestruturada  e  

focada, composta de questões fechadas e abertas); b) fonte de dados secundários (documentação     

e registros em arquivos), a exemplo de sites, informações divulgadas em mídia e outras  

disponíveis à época da pesquisa; c) observação direta (sempre que possível). Por ser uma das 

fontes mais importantes de informação para o estudo de caso (Yin, 2010), a fonte prioritária de 

investigação deste estudo foi a entrevista semiestruturada. 

 

 Entrevistas focadas: Entrevista segue roteiro que reúne um conjunto de questões  

derivadas do protocolo do estudo de caso para assim corroborar determinados fatos 

considerados estabelecidos, sem a pretensão de perguntar sobre outros tópicos de natureza 

mais ampla (Yin, 2010). Sendo assim, questões específicas foram formuladas e aplicadas 

aos oito entrevistados para avaliação do fenômeno sob o olhar de diversos gestores da 

empresa. Depois, houve a sondagem sobre as convergências e divergências entre eles (e 

também em relação à literatura), considerando-se o alerta de Martins e Theóphilo (2009)   

de que a coleta deve ser pautada por um plano formal. Porém, informações relevantes 

podem ser coletadas, mesmo não sendo previsíveis. Dessa forma, no decorrer das 

entrevistas, foram feitas perguntas exploratórias sobre determinados pontos tratados pelos 

entrevistadores visando o enriquecimento da pesquisa. 

 

 Documentação: Documentos e registros em arquivos, a exemplo de sites, informações 

divulgadas em mídia e outras disponíveis relacionadas ao tema e à organização estudada. 

As informações coletadas por meio desses documentos foram utéis para identificar a 

relevância da organização no mercado, como também para confrontar os dados levantados 

nas entrevistas. 
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3.7.3 Caracterização da organização 
 

 
 

O fenômeno foi estudado numa empresa varejista de grande porte do Brasil e líder 

de mercado no segmento que atua. A empresa possui área dedicada ao gerenciamento de projetos 

estratégicos (Project Management Office - PMO), bem como gerentes de projetos vinculados às 

áreas funcionais para a condução de projetos tático-operacionais. O interesse de utilização dessa 

empresa no estudo de caso decorreu de sua importância para o mercado no qual atua, sendo 

inclusive lançadora de tendências. Também por possuir um portfolio de projetos e uma área de 

PMO estruturados para a condução de projetos estratégicos e contribuição ao posicionamento 

estratégico desejado, pois o grau de vínculo do PMO influencia no bom desenvolvimento do 

projeto (Morioka & Carvalho, 2013). Essa organização foi escolhida por ser representativa, 

conforme sugerido por Yin (2010). 

A empresa será denominada de “Empresa X” em função do acordo de confidencialidade. 

Porém, alguns aspectos extraídos do Apêndice I podem ser ressaltados para delinear a sua 

dimensão: 

 Origem do capital: nacional com aporte de investidor  internacional; 

 Quantidade de funcionários: acima de 1000 

 Idade da empresa: acima de 20 anos 

 
 

Segundo a Exame.com (2014), de acordo com o ranking do Instituto Brasileiro de 

Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar), em conjunto com a PWC, a empresa está 

entre as 12 varejistas de moda e esportes que mais vendem no Brasil – dados veiculados em 

dezembro de 2013. Segundo o site (informação veiculada em junho de 2013), a empresa é uma   

das 100 empresas mais responsáveis e com melhor governança corporativa no Brasil.  Esta  

pesquisa consultou 450 executivos, 259 analistas de mercado e mil  consumidores. 

 
 

3.7.4.  Procedimentos de coleta de dados 
 

 
 

Yin (2010) orienta para o uso de três princípios da coleta de  dados:  uso de  múltiplas  

fontes  de  evidência,  criação  de  uma  base  de  dados  do  estudo  de  caso  (organização  e 
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documentação dos dados coletados) e manutenção do encadeamento de evidências. Para este 

último, o autor adverte que o princípio é permitir que um observador externo siga a procedência    

de qualquer evidência das questões de pesquisa iniciais para finalizar suas conclusões sobre o  

caso. 

Para a composição do roteiro de entrevista foram utilizadas: as proposições constantes no 

Quadro 22 e os modelos de referência do Modelo Delta (Hax & Wilde II, 2001) para o 

posicionamento estratégico, o Modelo das Cinco Dimensões de Sucesso em Projetos (Shenhar & 

Dvir, 2010) para a pesquisa sobre os indicadores de desempenho de projetos. Para o segundo 

modelo, optou-se pela manutenção do mesmo padrão de perguntas do questionário efetuado pelos 

autores (inclusive pela mesma escala) para fins  de comparabilidade  futura com outros  estudos. 

Um dos motivadores para a escolha dos modelos é que ambos consideram a premissa de entrega   

de resultados estratégicos (e de negócio) dentro de um contexto dinâmico no qual há  a  

necessidade do desenvolvimento de perspectivas (ou métricas) de desempenho, além das 

tradicionais financeiras ou de restrição tripla. 

O procedimento de coleta iniciou-se após duas apresentações sobre o trabalho à vice- 

presidente de RH da empresa e ao patrocinador (as vezes denominado de sponsor) da pesquisa. 

Nesta oportunidade, foram apresentados o escopo da pesquisa, bem como as perspectivas de 

contribuições potenciais à empresa após a finalização do estudo. Esse momento ocorreu em 

setembro e outubro de 2013. Porém, em função de questões internas da  organização,  as  

entrevistas foram feitas em dezembro do mesmo ano. 

Partindo-se do foco da pesquisa (a dinâmica de como os indicadores de desempenho de 

projetos se relacionam com o posicionamento estratégico e a natureza do projeto no setor de 

varejo), o pesquisador e a organização optaram por manter a confidencialidade da empresa e dos 

entrevistados. Por este motivo, ambos serão identificados com um código e não  pelo  nome. 

Apenas os membros da pesquisa terão acesso aos dados para assegurar a própria privacidade. 

Considera-se que as caracterizações apresentadas são suficientes à compreensão e à avaliação de 

cada um deles, sem perda de relevância do conteúdo  pesquisado. 

A avaliação em duas fases foi escolhida para o desenvolvimento do estudo. Na primeira, 

conduziu-se uma entrevista com um alto-executivo da empresa varejista. Foram abordadas  

questões fechadas e abertas (conforme o Apêndice I) com o objetivo de identificar: qual o 

posicionamento  estratégico  desejado  pela  empresa,  e  como  ela  classifica  a  natureza  de  seus 
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projetos e o nível de importância atribuídos às dimensões e indicadores  de sucesso de projetos.  

No total foram utilizados sete blocos de perguntas, destacando-se os seguintes  objetivos: 

 

 Bloco 1 – Dados do entrevistado. Composto por quatro questões  fechadas; 

 Bloco 2 –  Dados da empresa. Composto por três questões  fechadas; 

 Bloco 3 – Posicionamento Estratégico. Composto por uma questão  direcionada  por  

opções de escolha de alternativas que se destinam a identificar (dentre as oito opções de 

posicionamento do Modelo Delta) qual o posicionamento desejado pela  empresa 

pesquisada; 

 Bloco 4 – Natureza dos projetos. Duas questões abertas foram elaboradas para identificar    

a dinâmica de classificação dos projetos, bem como o acompanhamento de  seus  

resultados. Foram utilizados alguns tópicos relativos ao modelo desenvolvido por Shenhar  

e Dvir (2010) para identificar a natureza (classificação) de  projetos. 

 Bloco 5 – Entendimento geral das proposições. Composto por sete questões abertas que 

visam explorar como as proposições são percebidas e tratadas pela  empresa; 

 Bloco 6 – Importância das dimensões e indicadores de desempenho  de  projetos.  

Composto por 30 perguntas direcionadas por opções de escolha construídas com base no 

questionário utilizado por Shenhar e Dvir (2010). Manteve-se as escalas utilizadas pelos 

autores com o intuito de preservar a comparabilidade. Além dessas questões, também foi 

explorado o nível de importância entre elas, para a obtenção do  posicionamento  

estratégico da organização e da avaliação do portfolio de projetos em relação à sua 

contribuição para o alcance do posicionamento estratégico  desejado; 

 Bloco 7 – Avaliação das dimensões e indicadores de desempenho de projetos. Composto 

por cinco questões abertas para identificar algum outro aspecto não capturado  

anteriormente e que pudesse impactar. As questões verificaram: a utilização de outros 

critérios de medição de desempenho, o processo de escolha e a comunicação deles para a 

empresa, a distinção do tipo de indicador em função do tipo de projeto  e  ainda,  se 

existiam dificuldades para a entrega dos indicadores de desempenho de  projetos. 
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Por fim, houve uma última questão aberta ao entrevistado para que explorasse, com 

comentários gerais, a relação entre indicadores de desempenho de projetos e o posicionamento 

estratégico em sua organização. 

Após a avaliação das respostas da primeira fase (com o alto-executivo da organização), 

identificou-se a necessidade de ajuste do instrumento de pesquisa dos líderes de projetos 

estratégicos. O instrumento foi inicialmente composto por questões (fechadas e abertas) para 

identificar qual o conhecimento sobre posicionamento estratégico desejado  pela  empresa  e  o 

nível de uso (ou execução) dos indicadores de sucesso de projetos visando a concentração de 

esforços para seu alcance. Houve a inserção de uma pergunta relativa ao enquadramento dos 

projetos diante dos critérios de classificação (natureza do projeto) adotados pela empresa e 

informados pelo primeiro entrevistado. Além desta, foram inseridas questões para verificar: se o 

entrevistado considerava distinções entre projetos de varejo e projetos gerenciados em outros 

segmentos; se o projeto era co-liderado por um gerente de projetos do PMO; a composição do   

time do projeto e uma avaliação geral sobre o processo de pesquisa. Os ajustes no roteiro de 

pesquisa revelaram-se necessários e foram fundamentados em Yin (2010). Para o  autor,  são 

poucos os estudos de caso concluídos da mesma maneira que foram inicialmente planejados. As 

modificações podem ocorrer em função de novas informações ou constatações  importantes  

durante a coleta de dados. No entanto, esses ajustes não podem alterar o significado das questões 

iniciais de investigação. 

Seguindo-se as recomendações de Gil (2002), um pré-teste foi conduzido para identificar 

dificuldades durante a entrevista, como a possibilidade do entrevistado lidar com perguntas que 

pudessem provocar desconforto ou que não tivessem bem estruturadas. O entrevistado é líder de 

um projeto estratégico (típico) do universo pesquisado. O roteiro final de entrevista está descrito  

no Apêndice II. 

No total, foram seis blocos de perguntas com os seguintes  objetivos: 
 

 

 Bloco 1 – Dados do entrevistado. Composto por quatro questões  fechadas; 

 Bloco 2 – Posicionamento Estratégico. Composto por uma questão  direcionada  por  

opções de escolha de alternativas que se destinam a identificar (dentre as oito opções de 

posicionamento do Modelo Delta) qual o posicionamento desejado  pela  empresa 

pesquisada no entendimento dos líderes de projetos; 



106 

106 

 

 

 

 
 

 Bloco 3 – Natureza e dados do projeto. Composto por nove questões, sendo sete fechadas. 

Uma delas avaliou o modelo de classificação informado pelo alto-executivo e outra, a 

estrutura de classificação de natureza de projetos utilizada no Modelo das  Cinco  

Dimensões de Sucesso em Projetos (Shenhar & Dvir, 2010). Houve também  duas  

questões abertas para avaliar como o projeto foi classificado  pela  organização,  sob  o 

ponto de vista dos líderes de projetos, e se eles consideravam o projeto relacionado com o 

posicionamento estratégico; 

 Bloco 4 – Entendimento geral das proposições. Composto por sete questões abertas que 

visam explorar como as proposições são percebidas e tratadas pelos líderes de  projeto; 

 Bloco 5 –Avaliação do uso das dimensões e indicadores de desempenho de projetos. 

Composto por 28 perguntas direcionadas por opções de escolha construídas com base no 

questionário utilizado por Shenhar e Dvir (2010). Manteve-se as escalas utilizadas pelos 

autores com o intuito de preservar a comparabilidade. Além disso,  o bloco apresentou   

uma pergunta final para o entendimento sobre qual é a importância relativa das dimensões 

para cada projeto específico; 

 Bloco 6 – Avaliação das dimensões e indicadores de desempenho de projetos. Composto 

por quatro questões abertas que identificaram algum outro aspecto não capturado 

anteriormente, tais como: o processo de escolha dos indicadores de  desempenho  do  

projeto em questão, a existência de outros indicadores de desempenho no  projeto e que   

não foram relacionados no Modelo das Cinco Dimensões, a distinção do tipo de indicador 

em função do tipo de projeto e se existiam dificuldades para entregar os indicadores de 

desempenho. 

 

Após essa etapa, outras questões foram propostas, por exemplo: sobre a relação entre 

indicadores de desempenho de projetos e posicionamento estratégico em cada projeto;  para  

avaliar se o entrevistado considerava distinções entre projetos de  varejo  e projetos  gerenciados  

em outros segmentos; para avaliar se o projeto  era co-liderado por um gerente de projetos do  

PMO; para verificar a composição do time do projeto e fazer uma avaliação geral  sobre  o 

processo de pesquisa. 

O apoio da vice-presidente de RH e de um profissional da organização (atuando como 

patrocinador  deste  projeto  de  pesquisa)  foi  essencial  para  conferir  notoriedade  ao  processo e 
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“peso” às entrevistas, principalmente em relação à priorização da agenda dos profissionais. As 

entrevistas foram agendadas por e-mail com cada entrevistado. Anteriormente, o sponsor havia 

enviado e-mail aos entrevistados pré-selecionados com uma breve descrição dos objetivos da 

pesquisa e de sua dinâmica. No decorrer das entrevistas, o pesquisador apresentou-se, agradeceu     

a participação dos entrevistados e explicou o processo de pesquisa dentro da organização e os 

objetivos do estudo. Finalmente, ressaltou o tempo de entrevista estimado (cerca de 1:30h), 

solicitando autorização para gravação em áudio. Em todas as entrevistas foi explicado que a 

gravação seria confidencial e que ficaria restrita à pesquisadora como apoio à fase de análise de 

dados. Houve a substituição de um entrevistado em virtude da dificuldade de agenda. Após o  

início das entrevistas, ocorreu a substituição do sponsor em função do primeiro ter  sido  

transferido para outra área da empresa. Esse segundo sponsor foi um líder de projetos 

anteriormente entrevistado e que já vinha acompanhando o processo  indiretamente. 

As entrevistas foram a principal fonte de evidências deste estudo de caso. Inicialmente, 

houve a previsão de realizar seis entrevistas (uma com um executivo e cinco com líderes de 

projetos). Porém, após o início, houve a indicação de outros líderes de projetos para participar da 

pesquisa. Este fato foi considerado positivo pelo pesquisador. Portanto, no total, foram oito 

entrevistas ocorridas de 2 a 18 de dezembro de 2013. O Quadro 23 apresenta o perfil dos 

participantes da pesquisa. 

 

 

Quadro 23:  Perfil dos participantes da pesquisa 
 
 

 
Alto-executivo Líder de projeto 

Dadosdo 
entrevistado 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Cargo 
Diretor / 

superintendente 
Diretor / 

superintendente 
Gerente 
PMO 

Gerente 
PMO 

Diretor / 
superintendente 

Diretor / 
superintendente 

Gerente 
Funcional 

Gerente 
Funcional 

Área 
Operações / 
Processos 

Negócios / 
Comercial 

PMO / 
Projetos 

PMO / 
Projetos 

Negócios / 
Comercial 

TI / Engenharia Outros 
Operações / 
Processos 

Tempo de 
empresa 

acima de 7 
anos 

acima de 7 
anos 

acima de 7 
anos 

acima de 7 
anos 

acima de 7 
anos 

entre 5 e 7 anos 
entre 3 e 5 

anos 
entre 3 e 5 

anos 

Tempo de cargo 
acima de 7 

anos 
acima de 7 

anos 
entre 3 e 5 

anos 
entre 3 e 5 

anos 
acima de 7 

anos 
entre 3 e 5 anos 

entre 3 e 5 
anos 

até 1 ano 

 

Fonte: Elaborado pela  autora 
 
 

A seleção de profissionais de diferentes áreas (e que fizessem parte de contextos variados  

de natureza de projetos) foi premissa para a escolha dos entrevistados como líderes de projetos.   A 
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premissa baseou-se na necessidade de avaliar o fenômeno em contextos distintos que pudessem,   

de certa forma, influenciar a escolha dos indicadores de desempenho dos projetos liderados pelos 

entrevistados. Apesar de todos os projetos comporem a mesma unidade de análise (portfolio de 

projetos) e a empresa utilizar o posicionamento desejado como um guia para seus projetos. A 

experiência desses profiss onais em relação ao tema pesquisado (posicionamento estratégico e 

indicadores de desempenho de projetos) permitiu um processo eficaz durante as  entrevistas. 

No decorrer das entrevistas, a pesquisadora registrou os principais  trechos das respostas.   

A gravação dos depoimentos facultou a transcrição daqueles utilizados na análise de dados e o 

retorno ao tema, no caso de dúvidas. Além das entrevistas guiadas,  foram realizadas  reuniões  

para alinhamento e legitimação do estudo, esclarecimento de dúvidas e consulta a fontes de 

evidências documentais. O processo de coleta de dados está apresentado na Figura  14. 

 
 

Figura 14: Processo de coleta de dados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela  autora 
 

 

 
3.7.5 Procedimentos da análise de dados 

 

 
 

Campomar (1991) orienta que as análises devem ser feitas principalmente por analogias, 

efetuando-se comparações entre as informações capturadas e teorias, modelos e outros casos.   Yin 
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(2010) indica que “(...) uma das técnicas mais desejáveis é o uso da lógica de combinação de 

padrão. Essa lógica (Trochim, 1989) compara um padrão baseado empiricamente com um padrão 

previsto (ou com várias previsões alternativas)” (Yin, 2010, p.  165). 

No entanto, Martins e Theóphilo (2009) alertam que não há um roteiro  único  para  se 

analisar os resultados em um estudo dessa natureza. Portanto,  para a análise dos dados também   

foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. Em relação à análise de conteúdo, o objetivo foi 

compreender o pensamento do sujeito através do conteúdo expresso no texto  (Gerhardt  &  

Silveira, 2009). 

Desta forma, regastou-se o objetivo principal deste estudo:  identificar  como  os 

indicadores de desempenho de projetos se relacionam com o posicionamento estratégico e a 

natureza do projeto no setor de varejo. Entre os objetivos específicos, descreve-se o  seguinte: 

 

 

 Comparar as proposições teóricas e as práticas implementadas em uma organização 

varejista; 

 Identificar os indicadores de desempenho de projetos avaliados como importantes para 

determinado posicionamento estratégico de um varejista e compará-los com os utilizados 

em seus projetos; 

 Analisar os indicadores de desempenho de projetos distintos, investigar possíveis causas   

de eventuais diferenças verificadas, e fazer inferências a respeito das razões que possam 

explicá-las; 

 Propor práticas que possam melhorar os processos utilizados na organização  analisada. 

 

 
A análise de dados partiu do estudo das proposições e, em seguida, identificou o 

posicionamento estratégico da empresa segundo o Modelo Delta (Hax & Wilde II, 2001). De  

posse das informações, avaliou-se as respostas relativas aos indicadores de desempenho de  

projetos e demais dados. Inicialmente, o processo apresentou a visão da empresa sobre esses 

aspectos (representada pelo alto-executivo) e posteriormente, como esses pontos apresentavam-se 

nos projetos analisados. Desta forma, identificaram-se convergências, divergências e pontos de 

alerta com base nas análises fontes (referencial teórico, entrevistas com alto-executivo e líderes    

de projetos, e documentos secundários). A Figura 15 descreve o processo de análise de  dados: 
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Figura 15: Processo de análise de dados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para viabilizar as análises, os depoimentos foram registrados no decorrer da entrevista (para 

cada uma das questões abordadas no Apêndice I e II) e salvos em documento word  específico  

para cada entrevistado. Durante esse registro, algumas dúvidas foram mitigadas e ajustes feitos  

pela autora como, por exemplo, a adequação da linguagem oral para a escrita, a salvaguarda da 

confidencialidade da empresa e dos projetos estudados. No entanto, este processo foi realizado 

sem  o  comprometimento  de  entendimento  e/ou  relevância  dos  conteúdos  capturados  nas 

entrevistas. Posteriormente, cada um dos depoimentos foram compilados num grande mapa em 

excel, no qual, para cada questão, contemplou-se a resposta por entrevistado e algumas análises   

de frequência das respostas. 

Para a análise dos dados qualitativos, realizou-se o exame, a classificação e a categorização 

dos dados, opiniões e informações coletadas visando o entendimento dos resultados    encontrados. 

Depois, foi  realizada  uma  análise  em  conjunto  com  a  revisão  da literatura para,  desta  forma, 

empreender a construção de uma teoria que ajude a explicar o fenômeno (Martins & Theóphilo, 
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2009). Houve também a análise temática do conteúdo com o objetivo de descobrir os núcleos de 

sentido de comunicação cuja frequência de aparecimento pudesse apresentar significado para o 

objetivo analítico (Gerhardt & Silveira, 2009). Procurou-se, assim, cumprir as orientações de 

Martins e Theóphilo (2009) a respeito da análise de dados que consiste em examinar, classificar e 

categorizar dados. 

O procedimento de análise de dados começou após a conclusão da primeira entrevista. 

Neste momento, as informações foram compiladas e também realizados uma primeira análise e 

ajuste do roteiro de entrevista. A análise continuou após a conclusão das pesquisas  com  os 

gestores de projetos, comportando a avaliação das respostas do alto-executivo à luz do referencial 

teórico e das respostas dos líderes. 
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS  RESULTADOS 
 

 
 

Com o objetivo de responder à questão de pesquisa (como os indicadores de desempenho  

de projetos se relacionam com o posicionamento estratégico e a natureza do projeto no setor de 

varejo?) foram realizadas entrevistas semiestruturadas com o alto-executivo da Empresa  X  e 

líderes de projetos, conforme orienta a metodologia e a análise documental. Nesse sentido, houve   

a análise das respostas geradas a partir dos blocos de perguntas definidos de acordo com as 

proposições e questões relativas aos pilares do estudo (posicionamento estratégico,  desempenho  

de projetos, natureza de projetos e indicadores de desempenho de projetos). A análise contemplou 

também o material levantado pelas perguntas de exploração do fenômeno sob o olhar do que é 

considerado importante para a organização varejista (de acordo com a  resposta  do  alto- 

executivo), e do que é executado pelos projetos do portfolio de 2013 (de acordo com as respostas 

dos líderes de projetos). Tais técnicas visam reforçar o caráter do mestrado profissional que se 

propõe a promover melhorias no ambiente estudado com base no que tange o estudo  acadêmico. 

Para responder à questão de pesquisa (a partir dos blocos de perguntas que nortearam o 

estudo), cada uma das variáveis foi analisada individualmente. Posteriormente, houve a avaliação 

da adoção das dimensões de indicadores de desempenho em função do  posicionamento  

estratégico, aferindo-se a existência de influência da natureza do projeto nessa decisão. Também 

foram analisados os indicadores de desempenho de projetos (considerados importantes pela 

organização) versus o que eram utilizados nos projetos. Registraram-se, assim,  os  principais 

pontos de congruências, de divergências e de aprofundamento em prol do fomento à análise de 

melhorias de processos da organização. Ao término dessa explanação também serão apresentadas 

as considerações gerais dos entrevistados (identificadas durante as entrevistas) e outros aspectos 

relativos ao processo de construção das dimensões de  indicadores. 
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4.1 POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO 
 

 
Para o entrevistado 1, o posicionamento estratégico da empresa é do tipo 1 – Melhor 

Produto. Com esse posicionamento, segundo Hax & Wilde II (2001), a empresa tem por objetivo 

atrair o consumidor por meio da criação de um diferencial a ser atingido pelas características do 

produto, qualidade ou imagem, algo que é percebido além de preço. O Modelo  Delta  apresentou-

se como adequado para o estudo não só por ter incorporado os pilares da nova  economia desde sua 

criação, mas também por ter colocado a criação de relação com o cliente  como um aspecto 

importante de seu modelo. A Figura 16 apresenta  as  respostas  dos  entrevistados e os percentuais 

de cada resposta: 

 

Figura 16 : Opção estratégica da empresa 
 

 

 

 

 

    Acesso Restrito  

 

 

 

 

 

 

71%  
 
 

Soluções    

totaispara o Integração do 

comprador 
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Fonte: Elaborado pela autora 

Lock in de 

sistema 

Troca 

dominante 

Padrão 

Proprietário 

Alimentação 

horizontal 

Melhor 

Produto 

M elhor 

Produto Redefinição da 

experiência do 

comprador 

Baixo 

Custo 



114 

114 

 

 

 

 

 

A resposta de 71% dos líderes é que a empresa está posicionada na opção estratégica de 

Melhor Produto. Em adição, o alto-executivo ressalta que o preço e a gestão das capacidades 

internas são componentes importantes para oferecer produtos com preço justo  porque  isso  

impacta em imagem e essa imagem agrega valor na percepção do cliente. Ao serem questionados 

se os respectivos projetos apresentavam relação com o posicionamento estratégico (e por quê?),    

os líderes de projetos foram enfáticos ao afirmar que sim. O depoimento abaixo transcrito 

exemplifica: 

 

“Sim, porque o posicionamento da empresa é imagem, produto e experiência. E  esse 

projeto existe para revolucionar e ampliar essa experiência em loja, principalmente sobre 

o ponto de vista do produto (produto certo, com características certas, dentro do budget, 

trazendo sempre uma história nova, etc.). Eu vejo nítida relação”. (Entrevistado  4) 

 

Um ponto de destaque é o posicionamento estratégico da empresa varejista ser voltado  

para o Melhor produto visto  esse posicionamento  não ser esperado de acordo  com a literatura.  

Em adição, a empresa registrou que o preço e a gestão das capacidades internas são componentes 

importantes para oferecer produtos com preço justo e que ele impacta em imagem e esse aspecto 

agrega valor. O posicionamento estratégico de Melhor Produto no caso de varejistas não é algo 

recorrente na literatura e apresenta-se como oportunidade de estudos no  futuro. 

 

Foi verificado que há a oportunidade da empresa esclarecer seu posicionamento  

estratégico, pois dois líderes de projetos (estratégicos) posicionaram a empresa numa opção 

diferente da desejada. Essa divergência deu-se por parte dos dois gestores que classificaram os 

projetos como operacionais, apesar da empresa considerá-los como estratégicos. No entanto,  a 

falta de clareza do posicionamento estratégico pode ocasionar a condução dos projetos em 

dissonância ao que a empresa acredita e orienta. 

 
 

4.2 NATUREZA DOS PROJETOS 
 

 
Sobre a classificação da natureza dos projetos, a pesquisadora inspirou-se nos critérios 

utilizados por Shenhar e Dvir (2010), constantes no anexo das obras dos autores e no  questionário 
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de classificação de projetos (Anexo II), bem como nos critérios que o alto-executivo informou 

serem os utilizados pela empresa. São eles: impacto (I), tempo de implementação (TI) e 

contribuição para geração de vantagem competitiva  (VC). 

Segundo o alto-executivo, os projetos estratégicos são classificados pela organização por 

meio de um conjunto de avaliação de alto, médio e baixo impactos e tempo de implementação 

versus uma avaliação do nível de contribuição do projeto para a criação de uma nova vantagem 

competitiva. Segundo ele, esse último ponto tem ligação direta com a criação  da  cultura  de 

projetos dentro da empresa. Ele explicou que a área de Projetos foi iniciada como um meio de 

trazer inovações para a organização, menos orientado à captura de ganhos estratégicos num 

primeiro momento. A partir de então, a área evoluiu de forma a desenvolver a capacidade criativa 

desejada pela organização. Atualmente, funciona mais focada no caráter estratégico do projeto    

(ou numa necessidade eminente, segundo o entrevistado) pelo qual se busca a inovação, a criação 

de uma nova vantagem competitiva ou a aquisição de uma determinada característica de gestão  

para a empresa. 

O Quadro 24 apresenta, de forma sintética, as características e a natureza dos projetos 

pesquisados, ressaltando que essa classificação é utilizada para acompanhar o desempenho dos 

mesmos. Nesse sentido, um dos pontos importantes foi criar governança do  projeto,  trazer  

pessoas da alta-gestão da administração para o acompanhamento do mesmo. Na opinião do 

entrevistado, “(...) quando você garante um membro da Board como sponsor, você garante que o 

projeto esteja alinhado com a estratégia e com os ganhos esperados”. Ele complementa que caso    

o projeto e a estratégia estejam desvinculados, perde-se em qualidade. Além disso, é preciso que 

o sponsor faça o balanço entre a necessidade imediata e a futura. Sobre a definição  dos  

indicadores de performance de cada projeto, informa que há o estabelecimento dos objetivos do 

projeto e dos resultados a serem capturados, não apenas com o membro do board que é sponsor, 

mas com todos do board. Também há reuniões pré-estabelecidas com o sponsor, o owner e o    

líder dos projetos, e assim por diante. 

Outro aspecto é que quando são avaliadas as necessidades de ganhos de benefício e de 

velocidade, a empresa propõe a análise a respeito de novas atividades ao projeto. Segundo o 

executivo, a vantagem de possuir um membro do board (e a frequência de avaliações de novos 

caminhos) é que essa dinâmica garante o alinhamento no decorrer do tempo, mas sem a perda do 

foco  em  seus  ganhos.  No  início  do  projeto  não  havia  a  avaliação  do  seu  impacto  total. No 
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decorrer do mesmo, foi possível constatar a possibilidade de se conferir maior amplitude. Além  

dos questionários com perguntas de múltipla escolha, foram feitas questões abertas para capturar 

mais informações a respeito do processo e de outros aspectos identificados na revisão  da  

literatura. 

 

Quadro 24: 
 

Entrevistado 

Questão 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

3.1 – Como o 

projeto foi 

classificado pela 

organização? 

 

Estratégico 

 

Estratégico 

 

Estratégico 

 

Estratégico 

 

Operacional 

 

Estratégico 

 

Operacional 

3.2 – Como os 

projetos 

estratégicos são 

classificados 

pela 

organização nos 

seguintes 

aspectos: 

Impacto (I), 

Tempo de 

implementação 

(TI) e 

contribuição 

para geração de 

vantagem 

competitiva 

(VC)? 

 

 

 

 

 

 

 

I: alto 

TI: alto 

VC: alto 

 

 

 

 

 

 

 

I: alto 

TI: alto 

VC: média 

 

 

 

 

 

 

 

I: alto 

TI: alto 

VC: alto 

 

 

 

 

 

 

 

I: alto 

TI: alto 

VC: média 

 

 

 

 

 

 

 

I: alto 

TI: alto 

VC: média 

 

 

 

 

 

 

 

I: alto 

TI: alto 

VC: média 

 

 

 

 

 

 

 

I: médio 

TI: médio 

VC: baixo 

3.3 – Qual o 

tipo de cliente 

do projeto? 

Interno e 

Externo 

Interno e 

Externo 

 

Externo 

 

Interno 

 

Interno 

 

Interno 

 

Interno 

3.4 – Qual a 

meta 

estratégica? 

 

Extensão 

 

Estratégica 

 

Estratégica 

 

Extensão 

 

Extensão 

Pesquisa e 

desenvol- 

vimento 

 

Extensão 

3.5 – Data de 

início do 

projeto? 

(mês/ano) 

 

mar/11 

 

fev/13 

 

jan/11 

 

abr/10 

 

out/11 

 

mar/13 

 

ago/12 

3.6 – Duração 

do projeto? 

(meses) 

 

29 meses 

 

18 meses 

 

54 meses 

 

60 meses 

 

36 meses 

 

12 meses 

 

18 meses 
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3.7 – O projeto 

possuiu 

orçamento 

definido? 

No início 

sim,  mas 

no decorrer 

do projeto 

foram 

sendo 

assumidos 

pelas áeras 

de negócio. 

 

 

 
Sim, 

definido no 

início do 

projeto. 

 

 

 
Não possui 

um 

orçamento 

definido. 

 

 

 
Sim, 

definido no 

início do 

projeto. 

 

 

 
Sim, 

definido no 

início do 

projeto. 

Não, o 

orçamento 

dele foi 

contabiliza 

do no 

projeto 

piloto que 

está sendo 

testado. 

 

 

 
Sim, 

definido no 

início do 

projeto. 

3.8 – 

Considerando a 

classificação de 

projetos 

utilizada pela 

empresa, como 

esse projeto é 

classificado? 

 

 

 
Projeto 

prioritário 

 

 
Projeto 

estratégico 

e 

prioritário 

 

 

 
Projeto 

estratégico 

 

 

Inovador e 

de 

tecnologia 

 

 

 
Projeto 

estratégico 

 

 

 
Projeto 

estratégico 

 

 

 
Projeto 

estratégico 

3.9 – Você 

considera que o 

projeto em 

análise 

tem/tinha 

relação com o 

posicionamento 

estratégico?  

Por quê? 

 

 

 

 
Sim 

 

 

 

 
Sim 

 

 

 

 
Sim 

 

 

 

 
Sim 

 

 

 

 
Sim 

 

 

 

 
Sim 

 

 

 

 
Sim 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
O Quadro 25 expõe as respostas de forma sintética. A partir desta visão, é possível ter    

uma avaliação do portfolio, bem como da frequência absoluta e relativa de cada uma das opções   

de categorização dos projetos quanto à sua natureza. 

 

Quadro 25: Caracterização da natureza dos projetos 
 

 

 

Localização 

das  

Questões 

Questões Opções de resposta Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Apêndice II 

(3.1) 

Como o projeto 

foi classificado 

pela 

organização? 

 Estratégico 

(Criação de um novo  negócio) 

5 71,43% 

 Operacional 

(Extensão de um negócio  existente) 

2 28,57% 

Apêndice II 

(3.2) 

Como os 

projetos 

estratégicos são 

 Impacto – Alto 6 85,71% 

 Impacto – Médio 1 14,29% 
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 classificados 

pela organização 

nos seguintes 

aspectos: 

 

Impacto, Tempo 

de 

Implementação e 

Contribuição 

para geração de 

vantagem 

competitiva. 

 Impacto – Baixo 0 0% 

 Tempo de implementação –  Alto 6 85,71% 

 Tempo de implementação –  Médio 1 14,29% 

 Tempo de implementação –   Baixo 0 0% 

 Contribuição para geração de vantagem 

competitiva – Alto 

2 28,57% 

 Contribuição para geração de vantagem 

competitiva –  Médio 

4 57,14% 

 Contribuição para geração de vantagem 

competitiva – Baixo 

1 14,29% 

Apêndice II 

(3.3) 

Qual o tipo de 

cliente do 

projeto? 

 Externo 

(contratos  ou consumidores externos) 

1 14,29% 

 Interno 

(usuários internos ou 

outros departamentos) 

4 57,14% 

 Externo e Interno 2 28,57% 

Apêndice II 

(3.4) 

Qual a meta 

estratégica? 
 Extensão (aperfeiçoando, melhorando 

um  produto/processo existente) 

4 57,14% 

 Estratégica (principal – criação de novas 

posições estratégicas nos negócios por 

meio de novos produtos ou  mercados) 

2 28,57% 

 Resolução de problemas (adquire ou 

desenvolve uma nova  tecnologia 

ou capacidade) 

0 0% 

 Manutenção (manutenção de rotina, 

resolução de problemas  regulares) 

0 0% 

 Utilidade (manter as luzes acesas – 

adquirir e instalar novos equipamentos 

ou software, implementar novos 

métodos ou novos processos, 

reorganização,  reengenharia) 

0 0% 

 Pesquisa e desenvolvimento (estudo – 

exploração de ideias, nenhum produto 

específico em mente) 

1 14,29% 

Fonte: Elaborado pela  autora 
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Segundo os líderes de projetos, 71,43% dos projetos foram classificados por eles como 

estratégico (criação de um novo negócio) e 28,57% como operacional (extensão de um negócio 

existente). Essa classificação ocorreu utilizando-se o modelo do Shenhar e Dvir (2010), porém  

cabe ressaltar que os projetos selecionados para a pesquisa foram todos do portfólio de projetos 

estratégicos da organização. Utilizando-se a natureza de projetos da empresa,  85,71%  dos  

projetos foram avaliados como de alto impacto e alto tempo de implementação, 14,29% como 

médio impacto e médio tempo de implementação. Em relação a contribuição para a geração de 

vantagem competitiva, 28,57% avaliou como alto, 57,14% como média e 14,29% como baixo. 

57,15% dos projetos tem como o principal cliente do projeto um cliente interno (usuário do 

departamento ou de outro departamento), 28,57% clientes internos e externos e 14,29% 

exclusivamente clientes  externos.  Quatro projetos (57,14%) foram considerados como projetos   

de extensão (aperfeiçoamento e/ou melhoria de um produto/processo existente), dois projetos 

(28,57%) como de estratégico (criação de novas posições estratégicas por meio  de  novos  

produtos ou mercados) e  um projeto (14,29%) como de pesquisa e desenvolvimento (exploração  

de ideias, nenhum produto específico em mente). 

 

No decorrer das entrevistas aos líderes de projetos, foi identificado que os critérios de 

classificação dos projetos (informados pelo alto-executivo) não são de domínio da totalidade dos 

líderes de projetos. No entanto, ao se apresentar as opções de Impacto (I), tempo de  

implementação (TI) e contribuição para geração de vantagem competitiva (VC) detalhados, os 

líderes de projetos identificaram facilmente a natureza do  projeto. 

 
 

4.3 PROPOSIÇÕES DA PESQUISA 
 

 
 

As proposições da pesquisa foram apresentadas aos entrevistados com o intuito de 

compreender o fenômeno sob o ponto de vista da empresa (e dos líderes dos projetos). Também   

foi levantado o entendimento a respeito de como elas são valorizadas e utilizadas  pela  

organização. Ao término desta seção, no Quadro 26, encontra-se a compilação dos dados das 

entrevistas (do alto-executivo e dos sete líderes de projetos), a frequência absoluta e a relativa de 

cada uma das questões. 
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Proposição geral: O posicionamento estratégico deve ser inserido no objetivo do projeto 

por meio de seus indicadores de desempenho. 

Parcialmente atendida: O alto-executivo (entrevistado 1) e seis líderes de projetos 

concordaram com a proposição. Houve discordância por parte de um entrevistado que justificou  

ser o seu um projeto de design. Segundo ele, o objetivo do projeto era explorar informações sobre  

a construção de um business case específico para decisão de entrada em um novo mercado de 

atuação para a empresa. Desta forma, não havia o compromisso de alinhamento de indicadores de 

desempenho  ao posicionamento estratégico nesta etapa. Segundo  o líder do projeto, de acordo  

com a aprovação do “go live” do projeto, haverá a definição dos indicadores de  desempenho. 

 

Proposição 1: A eficácia da estratégia está relacionada com as escolhas dos corretos 

resultados esperados (produtos, serviços e processos) e com a condução delas de forma correta 

(Patanakul & Shenhar, 2012, Montgomery & Porter,  1998). 

Parcialmente atendida: A necessidade de adaptação ao ambiente do varejo necessita de 

que as premissas sejam claras e os resultados pré-definidos. Porém, também é  preciso  

flexibilidade para incorporar ajustes advindos da mudança de mercado. Este aspecto é bem-visto 

por revelar a conexão com o mercado  consumidor. 

 

Proposição 2: A premissa de one-size-fits-all não é mais viável, pois projetos possuem 

características distintas (Carvalho & Rabechini, 2009). 

Parcialmente atendida: O alto-gestor e seis dos líderes de projetos concordaram. No 

entanto, para um dos líderes de projetos, a maioria dos indicadores poderia ser a  mesma. 

 

Proposição 3: A entrega da restrição tripla não garante os resultados do projeto sob a    

ótica de negócios (Patanakul & Shenhar, 2012, Shenhar et al.,  2007). 

Atendida Totalmente: Ressaltada a importância de flexibilidade para aproveitar 

oportunidades que não estavam previstas no início do projeto,  revendo-se  (se  necessário)  as 

metas inerentes à restrição tripla. Para dar disciplina a esse processo, o alto-executivo destacou a 

importância de acompanhar o projeto periodicamente, garantir a manutenção dos objetivos e o 

alinhamento das expectativas com os stakeholders. Alguns dos líderes de projetos mencionaram a 

importância do apoio do patrocinador e a necessidade de um escopo de projeto  estruturado. 
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Proposição 4: Indicadores de desempenho devem estar relacionados à estratégia (Hudson  

et al., 2001), Neely et al. como citado em Duran e Batocchio (2003, como citado em Nascimento, 

Bortoluzzi, Dutra & Ensslin, 2011), Callado, Callado e Almeida (2008, como citado em 

Nascimento et al., 2011), Lacombe e Albuquerque (2008, como citado em Nascimento et al., 

2011). 

Atendida Totalmente: Destacado que essa clareza ocorreu decorrente  de  lições 

aprendidas em projetos anteriores. No entanto, alguns gestores de projetos declararam que a 

definição dos indicadores não é algo simples e tampouco maturada dentro da  organização. 

 

Proposição 5: Os indicadores devem ser pré-selecionados, perseguidos e acompanhados  

no decorrer de todo o projeto (Ika, 2009, Kerzner, 2006, Patah  & Carvalho, 2012, Shenhar &  

Dvir, 2010). 

Atendida Totalmente: O alto-gestor e os líderes de projetos concordaram com a  

afirmação. Segundo o alto-gestor, em função das lições aprendidas em projetos anteriores, a 

organização tem priorizado o estabelecimento de processos que  gerem resultados mensuráveis,  

tais como o uso de pilotos e prototipagens nos casos em que a avaliação do resultado final não for 

possível (devido à natureza do projeto e/ou processo de implementação faseada do mesmo). 

Destacada a necessidade de investir tempo no processo de gerenciamento de escopo na etapa de 

planejamento do projeto, na revisão de indicadores (para avaliar se ainda fazem sentido para a 

organização), bem como na disciplina que não é comum ao ambiente de varejo, tanto em relação  

ao acompanhamento dos indicadores como também em relação à checagem do business case do 

projeto no seu término. 

 

Ao serem questionados pelos impactos de mudanças no projeto em função do segmento    

de Varejo, os entrevistados registraram: 

 

“Foi sofrido no início, mas as perguntas eram: ‘qual o objetivo do projeto?’ Por que eu  

vou querer mudar no caminho? O ‘core business’ do varejo requer mudança, mas nesse 

projeto é mais longo e mais estratégico. A disciplina de quem está gerenciando o projeto    

é abstrair um pouco a reação do dia a dia do negócio. É disciplina, sangue frio, jogo de 

cintura. Você não pode estar distante do negócio, pois é possível que haja mudanças que 

caibam repensar. Mas não pode estar no mesmo ‘timing’ de que o  negócio  está  

reagindo”. (Entrevistado 5) 
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“Na empresa falta ‘follow up’ dos resultados que comprovem o ‘business case’, portanto, 

não há esforço de definir e acompanhar  indicadores”. (Entrevistado  6) 

 

“No caso do ambiente de varejo, que é muito volátil, você precisa de  indicadores de  

gestão muito precisos para que o guide seja atualizado diante do contexto. No varejo é 

ainda mais importante. Para não correr o risco de mudar o tempo todo, deve-se ter clara   

a aspiração, mas medindo o pulso o tempo todo”. (Entrevistado  7) 

 

“Concordo, isso direciona e dá foco durante todo o projeto. Mas ao longo do projeto 

podem ir surgindo outros, indicadores podem ser encorpados,  complementando  essa  

lista. Porque no momento que estamos executando o projeto há  imprevistos  e  outros 

pontos que são identificados. Nesse projeto houve indicadores que foram definidos no 

início, mas outros foram inseridos, (...) durante o projeto muitas respostas são 

encontradas”. (Entrevistado 8) 
 

 
Proposição 6: Diferentes tipos de projetos requerem dimensões específicas e/ou 

composição de indicadores de desempenho variadas em cada dimensão para se avaliar o 

desempenho do projeto (Carvalho & Rabechini, 2011, Maltz, Shenhar, Dvir & Poli,  2012). 

Atendida Totalmente: Todos os entrevistados concordaram com a proposição. O alto- 

executivo compartilhou que, em função da nova economia, alguns indicadores são novos como,  

por exemplo, o quanto a empresa é citada nas redes sociais. Em especial quando se trata de um 

mercado ou projeto novo, a empresa seleciona um indicador mais macro para dar início às etapas  

de pesquisa e design do projeto. De acodo com a contribuição dele para o posicionamento da 

empresa, outros projetos assumem a responsabilidade de compensar a eficiência, por exemplo. 

Porém, o mesmo ressalta que há muita flexibilidade, pois no início o objetivo de um projeto de 

design é dar relevância para o tema internamente e conhecer mais profundamente o assunto. Após  

a aquisição de maiores conhecimentos, parte-se para definições de indicadores de implementação 

do piloto e implementação de forma mais específica. 

 

 

 
Sendo assim, as proposições estudadas na organização revelam aderência ao referencial 

teórico e são apresentadas de forma sintetizada no Quadro  26: 
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Quadro 26: Resumo das proposições 
 

 
Questões Apêndice I Alto- 

executivo 

Questões 

Apêndice II 

Ent 

. 2 

Ent 

. 3 

Ent 

. 4 

Ent 

. 5 

Ent 

. 6 

Ent 

. 7 

Ent 

. 8 

(5.1) 

O posicionamento estratégico 

deve ser inserido no objetivo 

dos projetos por meio de 

indicadores de desempenho. 

Concorda (4.1) 

O posicionamento 

estratégico está inserido no 

objetivo do projeto por meio 

de seus indicadores de 

desempenho. 

C NC C C C C C 

(5.2) 

A eficácia da estratégia está 

relacionada com as escolhas 

dos corretos resul-tados 

esperados (produtos, serviços 

e processos) e com  a 

condução delas de forma 

correta. 

Depende (4.2) 

A eficácia da estratégia está 

relacionada com as escolhas 

dos corretos resultados 

esperada pelo projeto 

(produtos, serviços e 

processos) e com a  

condução deles de forma 

correta. 

C C C C D C NC 
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(5.3) 

A premissa de one-size-fits- 

all (modelo único  para 

seleção de indicadores de 

desempenho para todos os 

projetos estraté- gicos da 

empresa) não é viável, pois 

projetos possuem 

características distintas. 

Concorda (4.3) 

A premissa de one-size-fits- 

all (modelo único para 

seleção de 

indicadores de desempenho 

para todos os projetos estra- 

tégicos da empresa) não é 

viável, pois  projetos 

possuem características 

distintas. 

C C C C C D C 

(5.4) 

A entrega da restrição tripla 

(tempo, orça-mento e 

qualidade do  gerenciamento 

do projeto) não garante os 

resultados do projeto sob a 

ótica de negócios. 

Concorda (4.4) 

A entrega da restrição tripla 

(tempo, orçamento e 

qualidade do gerenciamento 

do projeto) não garante os 

resultados do projeto sob a 

ótica de negócios. 

C C C C C C C 

(5.5) Indicadores      de 

desempenho devem estar 

relacionados à estratégia. 

Concorda (4.5) 

Indicadores de desempenho 

devem estar relacionados à 

estratégia. 

C C C C C C C 
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(5.6) 

Os indicadores devem ser pré-

selecionados, perseguidos e 

acompanhados no decorrer de 

todo o projeto 

Concorda (4.6) 

Os indicadores devem ser 

pré-selecionados, 

perseguidos e 

acompanhados no decorrer 

de todoo projeto. 

C C C C C C C 

(5.7) 

Diferentes tipos de projetos 

requerem  dimensões 

específicas, e/ou composição 

de indicadores de 

desempenho diferentes em 

cada dimensão para se avaliar 

o desempenho do projeto. 

Concorda (4.7) 

Diferentes tipos de projetos 

requerem dimensões 

específicas, e / ou 

composição de indicadores 

de desempenho diferentes 

em cada dimensão para se 

avaliar o desempenho 

do projeto. 

C C C C C C C 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Nota: Nas respostas dos líderes de projetos são utilizadas as legendas: “C” para concorda, “NC” para não  concorda e  “D”  para  

depende. 



126 

126 

 

 

 

 

 

 
 

4.4 DIMENSÕES DE INDICADORES DE DESEMPENHO EM  PROJETOS 
 

 
Diante da impossibilidade de gestão de uma organização sem a utilização de informação 

apropriada e significativa sobre o seu desempenho (Phatak, 1995, como citado em Hourneaux Jr.   

et al., 2005), o pilar dimensões de indicadores de desempenho foi estruturado: para explorar os 

aspectos na empresa varejista sobre o olhar do que é considerado importante (por ela) para o 

alcance do seu posicionamento estratégico; para avaliar como estão sendo utilizados  os  

indicadores de desempenho nos projetos selecionados para a pesquisa e, por  fim,  para  uma 

análise comparativa entre o desejado e o efetivamente utilizado como critérios e indicadores de 

mensuração de desempenho de projetos. Para mensurar foi utilizado o Modelo das Cinco 

Dimensões de Sucesso de Shenhar e Dvir (2010). 

Sobre os resultados identificou-se com a pesquisa que os indicadores de desempenho de 

projetos é diretamente influenciado pela natureza do projeto. Portanto, os indicadores de 

desempenho de projetos se relacionam diretamente com a natureza do projeto no setor de varejo e 

com um determinado posicionamento estratégico que no caso estudado é o de Melhor Produto, 

segundo o Modelo Delta de Hax e Wilde II (2001). 

Os projetos estratégicos estudados são parte do portfolio de projetos da  empresa,  no 

entanto cabe ressaltar que o mesmo é composto de projetos estratégicos e operacionais. Como os 

projetos classificados como operacionais pela empresa não terem o compromisso de viabilizar a 

realização da estratégia, esses projetos não fizeram parte do  estudo. 

 
 

4.4.1 IMPORTÂNCIA DAS DIMENSÕES DE INDICADORES DE DESEMPENHO EM 

PROJETOS 

 
 

Diante do Modelo das Cinco Dimensões de Sucesso de Shenhar e Dvir (2010), o alto- 

executivo respondeu a cada uma das declarações disponíveis avaliando o grau de concordância    

ou discordância quanto à importância de cada afirmação para o alcançe do posicionamento 

estratégico da empresa. A escala dos autores do modelo foi preservada para viabilizar estudos 

futuros de comparabilidade. As opções foram: Discorda Totalmente, Discorda, Concorda, 

Concorda Totalmente e N/A. O Quadro 27 apresenta o resultado dessa  avaliação. 
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Quadro 27:  Importância das dimensões de sucesso 
 

 
Questão 6.1 – Apêndice I 

Dimensão – Eficiência do projeto Avaliação Observação 

Os projetos sejam completados no tempo, ou 

antes. 

Discorda Sobre outras medidas de 

eficiência. Por exemplo, geração 

de eficiência em outras  

atividades que podem alavancar 

outras formas de eficiência para  

a cadeia ou processo. 

Os projetos sejam completados dentro ou  

abaixo do orçamento. 

Discorda 

Os projetos tenham apenas pequenas 

mudanças. 

Discorda 

Outras medidas de eficiência serem alcançadas. Concorda 

Dimensão – Impacto no cliente Avaliação Observação 

Os produtos dos projetos melhorem o 

desempenho do cliente/solicitante do projeto. 

Concorda Sobre novos projetos/trabalhos 

futuro: concorda, se houver a 

preocupação de disparar novos 

processos de inovação. Os 

projetos da empresa deveriam se 

preocupar com o cliente final, 

pois o cliente final não percebe 

nada. 

O solicitante fique satisfeito. Concorda 

O produto do projeto satisfaça os requisitos do 

solicitante. 

Concorda 

O solicitante utilize o produto (do projeto). Concorda 

Totalmente 

O solicitante pretenda fazer novos 

projetos/trabalhos no futuros. 

Concorda 

Dimensão – Impacto na equipe Avaliação Observação 

A equipe do projeto fique bastante satisfeita e 

motivada. 

Concorda  

A equipe seja totalmente leal ao projeto. Concorda 

Totalmente 

A equipe do projeto tenha alta moral e energia. Concorda 

Totalmente 

A equipe ache divertido trabalhar no projeto. Concorda 
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 Totalmente  

Os membros da equipe passem por um 

crescimento pessoal. 

Concorda 

Totalmente 

Os membros da equipe queiram continuar na 

organização. 

Concorda 

Totalmente 

Dimensão – Sucesso Comercial e direto Avaliação Observação 

O projeto ter sucesso comercial direto. Concorda Sobre o retorno positivo em 

relação ao investimento: 

discorda, se você for medir nem 

sempre isso é possível de ser 

feito se for só financeiro. 

Concorda, se  houver  outros 

tipos de retorno, como imagem. 

O projeto aumentar a lucratividade da 

organização. 

Discorda 

O projeto dar um retorno positivo sobre o 

investimento. 

Discorda 

O projeto aumentar a participação da 

organização no mercado. 

Concorda 

O projeto contribuir para o valor dos acionistas. Concorda 

O projeto contribuir para o desempenho direto 

da organização (capacidades). 

Concorda 

O projeto contribuir para a eficiência (ex.: 

redução de perdas, de prazo de entrega, dentre 

outros). 

Discorda 

Dimensão – Eficiência do projeto Avaliação Observação 

O resultado do projeto contribua para projetos 

futuros. 

Concorda  

O projeto levar a produtos adicionais. Discorda 

O projeto ajudar a criar novos mercados. Concorda 

O projeto criar novas tecnologias de uso futuro. Concorda 

O projeto contribuir para novos processos de 

negócio. 

Concorda 

Totalmente 

O projeto desenvolver capacidades 

administrativas melhores. 

Concorda 

Totalmente 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Ao ser solicitado a priorizar as dimensões sob o olhar de qual delas apresenta maior 

importância ao posicionamento estratégico da organização (questão 6.2 do Apêndice I), o alto- 

executivo definiu a sequência exposta no Quadro 28, utilizando-se da escala na qual 1 é  a 

dimensão mais importante e 5 a menos: 

 

Quadro 28: Priorização das dimensões de indicadores 
 

 
Dimensão Priorização 

Eficiência do projeto 5 

Impacto no cliente 4 

Impacto na equipe 3 

Sucesso comercial e direto 2 

Preparação para o fututo 1 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
De acordo com o entrevistado, as dimensões mais importantes são a “Preparação para o 

Futuro” e o “Sucesso Comercial e Direto”. A dimensão “Eficiência do Projeto” é considerada de 

menor importância porque, segundo ele, o aspecto mais relevante para a empresa é a contribuição 

para vantagem competitiva e a flexibilidade no gerenciamento do projeto, principalmente no 

ambiente de varejo. 

Questionado sobre a seguinte pergunta: “No geral, o resultado dos projetos contribui 

fortemente para o alcance do posicionamento estratégico?”, o alto-executivo respondeu que 

Concorda Totalmente com a afirmação e complementou: 

 

“Os projetos atuais têm um forte elemento de gerar capacidades para o futuro. Eles  

trazem componentes de inovação, revisão de negócios e garantia que o futuro está sendo 

repensado. Conseguir ter um pé no futuro no varejo cria o ‘s curve’ do negócio e cria 

novos ciclos. E para o varejo não prestar atenção nisso é muito perigoso porque a chance 

de ficar obsoleto no varejo é muito grande. E para quem vende  (citado  o  principal 

negócio da empresa), é fundamental”. 
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Os resultados reforçam aspectos tratados pelo referencial teórico, tais como: a premissa de 

one-size-fits-all pode não ser mais viável, principalmente quando se trata de projetos  que  

envolvam inovação (Carvalho & Rabechini, 2009), que mesmos os projetos que não tenham 

respondido aos critérios da restrição tripla poderão ser considerados bem-sucedidos sob a ótica de 

negócios ou estratégica (Shenhar & Dvir, 2010), que o foco em restrições de prazo e de custo 

confere a ela um foco em eficiência, entretanto, quando o objetivo é a geração de valor e eficácia, 

há a necessidade de uma abordagem mais estratégica (Guedes et al.,  2011). 

 

 
 

4.4.2 USO DAS DIMENSÕES DE INDICADORES DE DESEMPENHO EM  PROJETOS 
 

 
 

A dificuldade de implantação de métodos de mensuração de desempenho é comum, seja 

devido à possível resistência dos membros da organização ao processo, seja em função da 

necessidade de apoio da alta administração a fim de  lograr efetividade no processo (Hourneaux   

Jr., Ruiz & Corrêa, 2005). Ao comparar o ponto de vista da empresa sobre a importância dos 

indicadores e dimensões para o alcance do posicionamento estratégico da empresa versus como 

eles estão sendo tratados nos sete projetos, foram identificadas algumas congruências e 

discrepâncias. 

O Modelo das Cinco Dimensões de Sucesso de Shenhar e Dvir (2010) também  foi  

utilizado para a análise dos indicadores e dimensões quanto ao seu critério de uso pelos projetos   

da pesquisa. Os líderes de projetos foram convidados a avaliar, para cada uma das declarações, a   

o grau de concordância ou discordância em relação ao projeto liderado. As opções de respostas 

foram as mesmas utilizadas pelos autores do modelo: Discorda Totalmente, Discorda, Concorda, 

Concorda Totalmente e N/A. Os Quadros 29, 30, 31, 32, 33 e 34 demonstram esses aspectos em 

cada uma das dimensões. Em alguns casos, o resultado demonstra certa flexibilidade da empresa 

frente às expectativas de como os projetos são gerenciados quando comparados à literatura 

científica. 
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Quadro 29:  Eficiência do projeto – Importância e Uso 
 

Eficiência do projeto 

Questão - 6.1 
Apêndice I 

Alto- 
executivo 

Questão - 5.1 
Apêndice I I 

Líder de projetos 

2 3 4 5 6 7 8 

Importância Uso 

Os projetos sejam completados no tempo, ou 

antes. 
D 

O projeto foi completado no tempo, 

ou antes. 
C CT C CT D C C 

Os projetos sejam completados dentro ou 

abaixo do orçamento 
D 

O projeto foi completado dentro ou 

abaixo do orçamento 
C CT DT CT C CT C 

Os projetos tenham apenas pequenas 
mudanças 

D 
O projeto teve apenas pequenas 

mudanças 
D CT DT C D D C 

Outrasmedidasde eficiência ser alcançadas. C 
Outras medidas de eficiência foram 

alcançadas 
N/A N/A C CT D C C 

Fonte: Elaborado pela  autora 

Nota:     : “CT” concorda totalmente, “C” concorda, “D” discorda, “DT” discorda totalmente e “N/A” não avaliado. 
 

 

 

Sobre a dimensão “Eficiência”. Durante as entrevistas, o alto-executivo avaliou que os 

aspectos de tempo, orçamento e escopo podem sofrer flexibilização sempre que houver 

necessidade de se garantir o objetivo principal dos projetos que é a incorporação de inovações. 

Mesmo diante dessa possível flexibilização, a maior parte dos projetos está dentro do prazo e do 

orçamento. A metade já passou por pequenas mudanças de escopo justificadas por alterações no 

ambiente que o segmento do varejo faz parte. 

 

Sobre “eficiência do projeto”, os líderes comentaram que: 

 

“(...) tem uma medida que são os ‘up dates’ para os donos do projeto que talvez devam   

ser medidos como, por exemplo, o quanto você comunica o projeto e assim você vai 

garantindo o ‘by in’ dos envolvidos nele. À medida que você comunica, você  recebe  

‘input’ e traz conforto. Tipo um indicador de satisfação com o ‘up date’. Exemplo são 

aquelas reuniões em que direcionamentos são dados e identificado se o projeto está 

encaminhando no ritmo correto. Esse indicador não é explícito, não foi combinado no 

início do jogo, mas dá segurança. Faz sentido ter esse indicador independente do tempo”. 

(Entrevistado 4) 

 

“(...) uma medida de eficiência que utilizamos no projeto é a qualidade da internalização 

na segunda fase o processo”. (Entrevistado 7) 

 

“Foram consideradas como outras medidas de eficiência, como por exemplo, os 

treinamentos dados aos fornecedores em função de sua importância para o processo de 

implementação”. (Entrevistado 8) 
 

 
Sobre a dimensão “impacto no cliente”, o alto-executivo relatou concordar com todos os 

indicadores  apresentados. O indicador  “o  solicitante utilize o  produto do  projeto”  foi   avaliado 
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como “concordo totalmente”. No Quadro 30, estes resultados são apresentados e também uma 

avaliação de como os gestores analisaram o seu uso nos  projetos. 

 

 
Quadro 30:  Impacto no Cliente – Importância e Uso 

 
Impacto no Cliente / Solicitante do projeto 

Questão - 6.1 
Apêndice I 

Alto- 
executivo 

Questão - 5.1 
Apêndice I I 

Líder de projetos 

2 3 4 5 6 7 8 

Importância Uso 

Os produtosdosprojetosmelhorem o 
desempenho do cliente/solicitante do projeto 

C 
Os produtos do projeto melhoram o 

desempenho  do cliente/solicitante 
C N/A CT C CT C CT 

O solicitante fique satisfeito C O solicitante ficou satisfeito C C CT D D C C 

O produto do projeto satisfaça osrequisitos 
do solicitante 

C 
O produto do projeto satisfez os 

requisitos do solicitante 
C C CT CT C CT C 

O solicitante utilize o produto (do projeto) CT 
O solicitante utilizou o produto (do 

projeto) 
C C CT C C CT C 

O solicitante pretenda fazer novos 
projetos/trabalhos no futuros 

C 
O solicitante pretende fazer novos 
projetos/trabalhos no futuro 

CT CT CT C C C C 

 
Fonte: Elaborado pela  autora 

 

Nota:     : “CT” concorda totalmente, “C” concorda, “D” discorda, “DT” discorda totalmente e “N/A” não avaliado. 
 

 

A dimensão “Impacto no Cliente” apresentou 100% concordância quanto à importância das 

opções apresentadas como também quanto ao seu uso pela na maior parte dos projetos. A 

discordância ocorreu em virtude das mudanças (no decorrer do projeto) terem impactado na 

visibilidade dos resultados e na satisfação do solicitante. 

Como ponto de discordância, há o exemplo abaixo: 
 
 

“O solicitante ainda não está satisfeito porque não houve 100% de integração. Houve 

necessidade de ajustes no decorrer do projeto, então, ainda não há visibilidade de quanto 

tempo levará para sua sustentação”. (Entrevistado 5) 
 

 
Avaliada como a terceira mais importante ao posicionamento estratégico, a dimensão “Impacto    

na Equipe” foi a dimensão avaliada com maior nível de concordância pelo alto-executivo. Foi 

identificada que a formação dos times de projetos e a forma de atuação de seus membros são 

aspectos de atenção que precisam ser acompanhados pela organização.  Os  resultados  da  

avaliação da empresa e dos líderes dos projetos estão demonstrados no Quadro  31: 
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Quadro 31:  Impacto na Equipe – Importância e Uso 

 
Impacto na Equipe 

Questão - 6.1 
Apêndice I 

Alto- 
executivo 

Questão - 5.1 
Apêndice I I 

Líder de projetos 

2 3 4 5 6 7 8 

Importância Uso 

A equipe do projeto fique bastante 
satisfeita 
e motivada 

C 
A equipe do projeto ficou bastante 
satisfeita e motivada 

C C C C C CT C 

A equipe seja totalmente leal ao projeto CT 
A equipe foi totalmente leal ao 

projeto 
D C C CT C CT D 

A equipe do projeto tenha alta moral e 
energia 

CT 
A equipe do projeto teve alta moral 
e energia 

C C C C C C C 

A equipe ache divertido trabalhar no 
projeto 

CT 
A equipe achou divertido trabalhar 

no projeto 
D CT C CT C CT D 

Os membros da equipe passem por um 
crescimento pes oal 

CT 
Os membros da equipe passaram 
por um crescimento pessoal 

C CT CT CT C CT C 

Os membros da equipe queiram continuar 
na organização 

CT 
Os membros da equipe querem 

continuar na organização 
C C CT CT C CT C 

 
Fonte: Elaborado pela  autora 

Nota:     : “CT” concorda totalmente, “C” concorda, “D” discorda, “DT” discorda totalmente e “N/A” não avaliado. 
 

 

 

“Impacto na equipe” foi a dimensão avaliada com maior nível de concordância pelo alto- 

executivo. Um dos líderes entrevistados ressaltou os ganhos do modelo que a organização adota   

de times multidisciplinares de projetos: 

 

“Baseados em nossos aprendizados recentes houve um meta-aprendizado recente por ser  

um projeto multidisciplinar (com modelos mentais diferentes, perfis diferentes, etc). Houve 

um desgate, mas o somatório foi ... um time feliz, orgulhoso. Trabalhar no projeto tem o 

ganho do projeto, mas tem essa evolução do profissional como equipe e como pessoa”. 

(Entrevistado 4) 
 

Apesar disso, os entrevistados 2 e 8 citaram que aspectos como, o tempo  longo  dos  

projetos, o perfil do time e a mudança de área funcional de membros da equipe impactaram 

negativamente essa dimensão: 

 

“A equipe não foi totalmente leal nem o tempo todo. A discordância deve-se ao tempo do 

projeto ter sido longo. A forma de trabalho da equipe em frentes criou um processo de 

funcionamento da equipe que gerou uma eventual dispersão de parte dela. Além disso, o 

perfil da equipe é mais comercial, e assim tende a ter mais essa dispersão. Por isso, a troca 

de liderança no decorrer do projeto foi um fator importante. Elemento importante”. 

(Entrevistado 2) 

 

“A equipe não está exclusivamente no projeto e muitos membros tiveram mudança de área. 

Muitas vezes, eles ficaram como coadjuvante do projeto”. (Entrevistado  8) 
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A dimensão “Sucesso Comercial e Direto” foi considerada a segunda mais importante para   

o alcance do posicionamento estratégico. No entanto, aspectos relativos ao aumento da 

lucratividade, retorno positivo sobre o investimento e contribuição para a eficiência da operação 

(esse último é o único que não consta no modelo original) não foram considerados essenciais para 

que os projetos auxiliem no atingimento do posicionamento estratégico.  É possível inferir que  

cada um deles utiliza-se desses indicadores de forma diferente em função da natureza de seu 

projeto. Alguns comentários a respeito da discordância quanto ao uso desses  indicadores  

ressaltam aspectos como: os impactos da integração de um projeto por outro, a fase na qual se 

encontra não permitir a definição e/ou mensuração de resultados dessa dimensão, as dificuldades  

de mensuração em função dos indicadores pré-selecionados não serem de mensuração direta 

(indicadores que sofrem influência de outras variáveis do negócio). No Quadro 32 constam os 

resultados por entrevistado: 

 

Quadro 32:  Sucesso Comercial e Direto – Importância e  Uso 
 

Suces o Comercial e Direto 

Questão - 6.1 

Apêndice I 

Alto- 

executivo 

Questão - 5.1 

Apêndice I I 

Líder de projetos 

2 3 4 5 6 7 8 

Importância Uso 

O projeto ter suces o comercial direto C 
O projeto teve sucesso comercial 
direto 

C N/A CT C N/A D C 

O projeto aumentar a lucratividade da 
organização 

D 
O projeto aumentou a lucratividade 
da organização 

D N/A CT D C D C 

O projeto dar um retorno positivo sobre o 
investimento 

D 
O projeto deu um retorno positivo 

sobre o investimento 
D N/A CT CT C C D 

O projeto aumentar a participação da 
organização no mercado 

C 
O projeto aumentou a participação 
da organização no mercado 

D N/A CT N/A D D D 

O projeto contribuir para o valor dos 
acionistas 

C 
O projeto contribuiu para o valor 
dos acionistas 

D N/A CT N/A D D D 

O projeto contribuir para o desempenho 

direto da organização (capacidades) 

 

C 
O projeto contribuiu para o 
desempenho direto da organização 

(capacidade) 

 

C 
 

N/A 
 

CT 
 

C 
 

C 
 

CT 
 

C 

O projeto contribuir para a eficiência (ex.: 

redução de perdas, de prazo de entrega, dentre 

outros) 

 

D 
O projeto contribuiu para a 

eficiência (ex.: redução de perdas, 

de prazo de entrega, dentre outros). 

 

D 
 

N/A 
 

CT 
 

C 
 

CT 
 

CT 
 

C 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

Nota:     : “CT” concorda totalmente, “C” concorda, “D” discorda, “DT” discorda totalmente e “N/A” não avaliado. 
 

 

 

Em função das características dos projetos, é possível inferir que cada um deles utiliza-se 

desses indicadores de forma diferente em sua gestão. Alguns comentários a respeito da 

discordância  quanto  ao  uso  desses  indicadores  ressaltam  aspectos  como:  a  integração      dos 
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mesmos por outro projeto, a fase na qual se encontra não permitir a definição e/ou mensuração de 

resultados dessa dimensão, dificuldades de mensuração em função dos indicadores pré- 

selecionados não serem de mensuração do impacto de forma direta. Seguem alguns  exemplos: 

 

“Porque ele (o projeto) teve como concepção a criação de um modelo que será  

implantado por meio de outro projeto. No teste, ainda não houve evidências  dessa  

entrega. Ao término, se espera colher esses resultados e a resposta é ‘concordo para 

todos’: lucratividade, otimização de custos, etc”.  (Entrevistado  2) 

 

“(...) ele está na fase de design aguardando aprovação para o ‘go ahead’ da holding. 

Após a aprovação da implantação, a expectativa é que ele contribua  de  forma  

exponencial para esse resultado”. (Entrevistado 3) 

 

“O projeto está em andamento. Olhando para o estágio atual”. (Entrevistado  4) 

 

“Contribuiu para ganho de produtividade, redução de estoque, redução de perda de 

inventário, identificação de casos de possíveis fraudes em lojas (casos a serem 

investigados), aumento de margem, ou seja, não são ganhos diretos, mas têm impacto no 

resultado da empresa”. (Entrevistado 5) 

 

“O projeto está em andamento. Olhando para o estágio final. No momento atual não 

conseguimos mensurar. Não há indicadores de sucesso”. (Entrevistado  6) 
 

 

A “Preparação para o Futuro” foi considerada a dimensão mais importante para  a  

conquista do posicionamento estratégico. Apenas o indicador relativo à criação de produtos 

adicionais não foi considerado como essencial pelo alto-executivo. Os entrevistados que 

discordaram de alguns indicadores do modelo defenderam sua posição em função da natureza de 

seus projetos não terem como objetivo criar produtos adicionais, novos mercados ou tecnologias 

para uso futuro, discordando assim do que é esperado pela literatura. Esses pontos  foram  

avaliados por todos os líderes com concordância, conforme demonstra o Quadro  40. 
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Quadro 33:  Preparação para o Futuro – Importância e Uso 

 
Preparação para o Futuro 

Questão - 6.1 
Apêndice I 

Alto- 
executivo 

Questão - 5.1 
Apêndice I I 

Líder de projetos 

2 3 4 5 6 7 8 

Importância Uso 

O resultado do projeto contribua para 
projetosfuturos 

C 
O resultado do projeto contribuiu 
para projetos futuros 

C C CT CT C CT C 

O projeto levar a produtosadicionais D 
O projeto levou a produtos 

adicionais 
D C CT D C C C 

O projeto ajudar a criar novosmercados C 
O projeto ajudou a criar novos 
mercados 

D C D N/A D D D 

O projeto criar novastecnologiasde uso 
futuro 

C 
O projeto criou novas tecnologias 

de uso futuro 
C C CT CT C CT D 

O projeto contribuir para novosproces os 
de negócio 

CT 
O projeto contribuiu para novos 
processos de negócio 

C C CT CT C CT C 

O projeto desenvolver capacidades 
administrativas  melhores 

CT 
O projeto desenvolveu capacidades 

administrativas melhores 
C C CT CT C CT C 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Nota:     : “CT” concorda totalmente, “C” concorda, “D” discorda, “DT” discorda totalmente e “N/A” não avaliado. 
 

 

 

O Quadro 4 expõe a avaliação do alto-executivo e líderes de projetos sobre a  

relevância de cada uma das dimensões para o alcance do posicionamento estratégico pela 

organização.   A escala foi 1 para a dimensão mais importante e 5 para a de menor  importância. 

 

Quadro 34: Priorização das Dimensões – Importância e  Uso 
 

 
Entrevistado 

Dimensão Alto-Executivo 2 3 4 5 6 7 8 

Preparação para o Futuro 1 1 4 3 1 3 1 5 

Sucesso Comercial e Direto 2 2 2 2 4 2 5 2 

Impacto na Equipe 3 5 3 4 5 5 2 4 

Impacto no Cliente 4 3 1 1 2 1 4 3 

Eficiência do projeto 5 4 5 5 3 4 3 1 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Nota: 1 para a mais importante e 5 para a menos importante 
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O resultado da priorização das dimensões demonstra haver oportunidades internas de 

esclarecimento, uma vez que não há alinhamento entre as respostas do que é  esperado  pela 

empresa (na representação do seu alto-executivo) e pelo que é utilizado nos sete projetos 

estratégicos pesquisados. As dimensões “Preparação para o Futuro” e “Sucesso Comercial e 

Direto” são as duas mais importantes para a organização. No entanto, a amostra de projetos do 

portfolio de 2013 ainda não foi estruturado de forma a entregar os  resultados  esperados  em 

termos de indicadores e dimensões de sucesso em  projetos. 

É preciso ressaltar que comparabilidade entre os projetos não é necessária, pois sua  

natureza e objetivos específicos é primordial que cada um entregue contribuições distintas para a 

organização e assim, na composição do todo, o varejista potencialize suas forças para o alcance   

do seu posicionamento. Pode-se inferir que a divergência identificada no Quadro 4 pode ter isso 

provocada pela falta de clareza em relação ao que é esperado pela empresa quanto ao seu 

posicionamento estratégico, pela inexistência de metodologia de definição de indicadores de 

desempenho e como também pelo fato de a carteira de projetos não ter sido construída a partir 

dessa premissa. De qualquer forma, esse é um ponto de atenção para  a  organização.  Nesse 

sentido, mostra-se essencial haver o alinhamento e balanceamento das dimensões de indicadores 

pela organização para o sucesso do posicionamento estratégico. A literatura sugere a promoção    

do alinhamento estratégico por meio de um portfolio adequado de projetos  (Rabechini,  

Maximiano & Martins, 2005), a utilização das práticas do Project Portfolio Management - PPM 

(Rabechini, Maximiano & Martins, 2005) e, a presença de um sistema de  medição  de  

desempenho de projetos (Patah & Carvalho, 2012) com modelo multidimensional para avaliar e 

planejar o sucesso além da restrição tripla e, principalmente, baseada na premissa  que  é  

necessário medir o que se deseja obter e na necessidade de análise do benefício do investimento 

(Shenhar & Dvir, 2010). 

 
 

4.4.3 AVALIAÇÃO DAS DIMENSÕES E INDICADORES DE DESEMPENHO EM 

PROJETOS 

 
 

Após o entendimento da importância das dimensões de indicadores de desempenho na 

avaliação dos projetos, houve uma exploração sobre como ocorre a definição deles dentro das 

organizações. Além disso, pesquisou-se sobre outros pontos não abordados no    modelo das Cinco 
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Dimensões de Sucesso em Projetos e também sobre quais são as dificuldades encontradas pelos 

participantes da pesquisa. 

O alto-executivo ressaltou a importância da criação da governança do projeto e de trazer 

pessoas da alta-administração para a gestão do mesmo. Na opinião do entrevistado, “(...) quando 

você garante um membro da Board como sponsor, você garante que o projeto esteja alinhado    

com a estratégia e com os ganhos esperados”. Ele complementa que caso projeto e estratégia 

estejam distantes, perde-se qualidade. Além disso, é preciso que Sponsor faça o balanço entre a 

necessidade imediata e a futura. Sobre a definição dos indicadores de performance  de  cada 

projeto, informa que há o estabelecimento dos objetivos do projeto e dos resultados a serem 

capturados não apenas com o membro do board que é sponsor, mas com todos  do  board.  

Também há reuniões pré-estabelecidas com o sponsor, o owner e o líder dos projetos, e assim por 

diante. 

Outro aspecto apontado pelo executivo é que existe a análise de novas atividades para o 

projeto quando há necessidade de ganhos de novos benefícios e/ou de velocidade. Segundo ele, a 

vantagem de possuir um membro do board (e a frequência de avaliações de novos caminhos)  é  

que essa dinâmica garante o alinhamento no decorrer do tempo.  Mas sem a  perda do  foco  em 

seus ganhos sob a ótica de negócios, pois no início do projeto nem sempre há a avaliação do seu 

impacto total. No decorrer do gerenciamento do projeto, às vezes, é possível constatar a 

possibilidade de se conferir maior amplitude. 

A escolha dos indicadores de desempenho dos projetos é informada pelo alto-executivo  

como um processo que ocorre “projeto a projeto” e que possui um forte peso do sponsor. 

Posteriormente, há um alinhamento com os outros participantes do board. Os líderes reforçaram    

o processo citado, mas alguns depoimentos alertam para pontos passíveis de melhoria: falta de 

experiência no processo de seleção de indicadores (gera dificuldades, principalmente em relação 

aos relacionados ao negócio), necessidade de disciplina no planejamento do projeto, dificuldade   

de mensuração de indicadores qualitativos, carência de acompanhamento dos resultados e do 

impacto da troca de líderes de projetos. 

Sobre a aplicação de indicadores para medir outros critérios de desempenho e de 

gerenciamento de projetos não relacionados no Modelo das Cinco Dimensões de Sucesso  

(questões 7.1 do Apêndice I e 6.1 do Apêndice II), o alto-executivo registrou que atualmente não 

faz. Mas ressaltou que, futuramente, pretende utilizar outros indicadores (principalmente na   visão 
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de “Preparação para o Futuro”) que ajudem a avaliar o desempenho da empresa de fora para  

dentro, algo em linha com indicadores de publicidade. Em tais indicadores são avaliados a 

relevância, acesso e intenção de consumo e repetição de compra, por exemplo. Os líderes de 

projetos demonstraram preocupação com a comunicação do projeto em relação aos funcionários 

impactados. Em um dos projetos foi criado o indicador “Comunicação  Interna”. 

Em outros projetos, houve a criação de indicadores específicos de acordo com a sua  

natureza. Seguem alguns exemplos: 

 Percentual de customização (projeto de implantação de  sistemas); 

 Indicadores de “influência e engajamento dos funcionários” (projeto de  criação de  

uma nova metodologia de trabalho); 

 Indicador de “imagem para o cliente” e “tipo de  contribuição  para a  percepção de 

mais valor para o cliente’ (projeto de uma metodologia de precificação de  produto) 

Em relação ao tipo de indicador de desempenho utilizado em função de cada projeto, o alto- 

executivo afirma: 

 

“Sim, toda empresa para ter sucesso com os projetos deve entender a distinção das 

necessidades dos projetos. O risco é, em não se fazendo isso, cair no ‘one-size-fits  all’”. 
 

Sobre o processo de comunicação formal dos indicadores selecionados à empresa, o alto- 

gestor informou que são de domínio público e que todos possuem o desempenho dos projetos em 

suas metas. Por isso, o grupo precisa saber sobre o objetivo, o tempo, as entregas e a clareza do 

escopo para que tenham co-participação no projeto. Sobre a existência de  dificuldades  para 

alinhar o desempenho dos projetos ao posicionamento estratégico (Questão 7.5 do Apêndice I), o 

alto-gestor declarou dificuldades mais na fase em que os projetos eram geradores de novas ideias. 

Atualmente, os projetos estão bem alinhados com a  estratégia. 

 

“O processo de lá até aqui foi um exercício de evolução nesse sentido. Uma prova de 

consistência da necessidade do projeto é entender o que tem haver com o posicionamento,   

o quanto ele agrega valor, etc. Muitas vezes, o solicitante do projeto nem sabia explicar e   

de fato não havia necessidade de um projeto”. 
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Em relação às dificuldades para se entregar os indicadores de desempenho do projeto 

(Questão 6.4 do Apêndice II) as mais citadas foram: 

 Concorrência por recursos internos (geração de informações, etc.) com outros  projetos; 

 Necessidade de integração com outros projetos; 

 A entrega do indicador de qualidade das execuções, pois deveria existir um fórum 

específico para medir a qualidade das entregas que não existia no  início; 

 A dificuldade de medir os indicadores de sucesso comercial porque estão relacionados 

também com outros processos da empresa e outras mudanças que estavam ocorrendo. É 

difícil separar o resultado do projeto de outras iniciativas; 

 Dificuldade para lidar com agentes externos. O desalinhamento de metas é um problema. 

Deveria haver a mesma meta para a equipe do projeto e para os  fornedores.  Há  

dificuldade de priorizar neles algumas atividades que são show  stop. 

 Administrar o tempo de líder do projeto com outras atividades de gestor  funcional. 

 
Após serem induzidos a fazer comentários gerais sobre o tema posicionamento estratégico  

e indicadores de desempenho de projetos, os entrevistados ressaltaram a importância da 

formalização, a necessidade de foco na escolha de indicadores e a aplicação de metodologia para 

desdobramento da estratégia. Foi citado o BSC e reforçada a dificuldade de avaliar o impacto dos 

projetos em indicadores que sofrem influência de outras ações. Seguem alguns  exemplos: 

 

“À medida que você formaliza indicadores, eles são mais fáceis de serem perseguidos. 

Algumas coisas a gente busca, mas o fato de não se ter formalizado pode contribuir para  

se esquecer. Escolha eles bem, comunique, acompanhe e persiga. Se  eles  forem  

escolhidos bem poucos (2 ou 3), funciona bastante. Mesmo a empresa sendo  

indisciplinada, nesse caso poucos, é importante que sejam bem escolhidos e bem feitos. 

Poucos, bons e representativos. (...) Ou seja, o posicionamento estratégico refletido em 

indicadores, etc.”. (Entrevistado 3) 

 

“A aplicação de BSC poderia gerar um alinhamento entre a estratégia e  o  

desdobramento até o nível mais baixo possível e ser mais eficiente. A criação da cultura   

de como se desdobra os indicadores é importante para poder se  definir  indicadores  e 

antes disso, se tomar decisão. E depois disso fazer o ‘follow up’. É um jeito de começar 

agrupar e fazer links entre eles, ou utilizar em dimensões distintas, mas é uma tomada de 

decisão consciente em relação à estratégia”. (Entrevistado  6) 
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Diante da análise dos depoimentos, a empresa apresentou pontos que reforçam pontos 

relacionados no referencial teórico, como por exemplo: 

 

 Cooperação estreita entre a equipe do projeto e o patrocinador ou cliente do projeto (Cooke- 

Davies, 2002); 

 Comprometimento da alta administração como fator essencial para o gerenciamento bem- 

sucedido de um portfolio de projetos (Kerzner, 2006); 

 Flexibilidade no gerenciamento do projeto (Kerzner & Saladis, 2011)  “ (…) para os  novos 

tipos de projetos esperados para a próxima década, esses processos rígidos  e  inflexíveis 

podem ser um grande obstáculo”.; 

 Foco no resultado final do projeto (Kerzner & Saladis,  2011); 

 Conceito de sucesso negociado entre as partes interessadas (Ika, 2009,  Kerzner,  2011); 

 Adaptação e flexibilização dos modelos normativos de acordo  com  o  ambiente  

organizacional e com as características dos projetos em particular, principalmente quando se 

trata de projetos que envolvam inovação. (Carvalho & Rabechini,  2009); 

 Utilização de meios para monitorar a evolução do projeto e controlar o  cumprimento das  

metas de recursos, os desvios do plano e o exame das várias medidas de eficiência (Shenhar    

& Dvir, 2010); 

 Necessidade de criação da estratégia dos projetos, principalmente os pontos relativos  a  

posição e diretrizes (Patanakul & Shenhar, 2012); 

 Necessidade de explorar estratégias de projetos em diferentes tipos de projetos. (Shenhar et   

al., 2007); 

 Necessidade de estabelecer as metas do projeto antecipadamente para refletir suas  

expectativas, a curto e longo prazo. Consequentemente, todas as atividades do projeto devem 

estar alinhadas a essas expectativas. (Shenhar & Dvir,  2010); 

 Necessidade de mensurar desvios entre o resultado programado e o realizado (Nascimento et 

al., 2011); 

 Necessidade de inserção da definição dos indicadores de desempenho do projeto no momento 

do planejamento do projeto (Fosberg, Mooz & Cotterman, 2005, Shenhar & Dvir,  2010); 

 Necessidade de incorporação dos objetivos estratégicos e de negócio nos objetivos dos  

projetos (Guedes, Fonseca, Carvalho, Maximiano & Gonçalves,  2011). 
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4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  DOS  ENTREVISTADOS 
 

 
Buscando a evolução no estudo sobre o varejo, os líderes foram questionados se  

consideram haver distinções de seus projetos em relação aos demais segmentos. Alguns trechos  

das entrevistas revelam peculiaridades percebidas devido aos seguintes fatores: dinâmica do setor 

que impacta a necessidade de mudanças no escopo, pressão pela entrega do resultado de curto 

prazo e disciplina na entrega das atividades/milestones  intermediários. 

 
Alguns entrevistados não concordaram com a existência de distinções no mercado de 

varejo. Porém, fizeram ressalvas sobre o que muda na forma de gerir um projeto nesse ambiente é 

o nível de complexidade e a velocidade promovida por ciclo mais curto necessariamente mais 

curto. Mas, na opinião deles, a metodologia de gerenciamento do projeto não se  altera. 

 

Questionados sobre o impacto direto do mercado no projeto,  os  entrevistados  

concordaram ser “um fato” quando se trata da priorização dos projetos dentro do portfólio e “um 

receio” quando se refere ao gerenciamento dos mesmos. Houve também o questionamento sobre   

o processo da pesquisa e sua contribuição para a atuação dos gestores. O intuito foi capturar as 

primeiras impressões dos entrevistados e avaliar a viabilidade da empresa em utilizar os 

conhecimentos acadêmicos apresentados (Modelo Delta e Modelo das Cinco Dimensões de 

Sucesso em Projetos). 

 
 

5. CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA 
 

 
Em função do enfoque profissional do mestrado (e com o intuito contribuir para o 

estreitamento entre o mundo acadêmico e o empresarial), no decorrer da análise das proposições 

dos projetos (ou durante as entrevistas) foram identificados os principais pontos de coerência e de 

discrepância entre o conteúdo das entrevistas e o que prescreve a Ciência (conforme Figura 15 no 

capítulo sobre metodologia).   Também avaliou-se o fenômeno em busca do entendimento do que   

é considerado importante pela empresa e o que foi executado em seus projetos. Os resultados são 

apresentados  por  eixo  de  pesquisa,  em  conjunto  com  algumas  recomendações,  objetivando a 
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colaboração para a gestão de projetos do varejista. Para isso, além dos pontos ora descritos, 

também será disponibilizada uma cópia dessa dissertação para a empresa  pesquisada. 

A empresa selecionada possui o tema “posicionamento estratégico” em sua pauta de 

projetos e incorpora essa preocupação tanto na definição do seu portfolio como no objetivo de  

cada um deles. Isso é reconhecido pela convicção dos gestores (100%) de que seu projeto  

apresenta vínculo com o posicionamento estratégico. O processo de governança e o apoio da alta- 

gestão (como sponsor ou como membro do board nos momentos de revisão) foram citados como 

importantes para manter a conexão com o posicionamento estratégico e com as necessidades de 

ajustes. Nos Quadros 35, 36, 37 e 38 são apresentados alguns  pontos  registrados  nos  

depoimentos pelos líderes de projetos. Como concordância estão classificados os pontos cuja 

atenção foi ressaltada pelos líderes e os pontos de atenção e de discondância apresentam-se como 

preocupações dos mesmos ou aspectos identificados como oportunidades de  melhoria  no  

processo de gestão de projetos da empresa. 

 

Sobre o “Posicionamento Estratégico”, foram observados cinco pontos apresentados no 

Quadro 35 que ressaltam a necessidade de maior esforços nos processos de planejamento  do 

projeto e no envolvimento os stakeholders nesse processo. 

 

Quadro 35: Pontos observados na organização – Eixo Posicionamento  Estratégico 
 

 
Resultado da pesquisa Observação 

Concordância Definição de indicadores coerentes com a estratégia. 

Concordância Definição de poucos indicadores e seu acompanhamento para o 

monitoramento da estratégia. 

Ponto de Atenção Quantidade de indicadores. 

Ponto de Atenção Dificuldade em definir indicadores relacionados à estratégia. 

Discordância Existência de projetos aprovados sem a obrigação de apresentar ligação 

com a estratégia. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Foram identificados onze pontos de atuação relacionados ao eixo “Natureza do Projeto” 

apresentados no Quadro 36 explicitam a necessidade do investir tempo e recursos nos processos   

de planejamento do projeto, o envolvimento dos stakeholders nesse processo, a necessidade de 

utilização de um modelo de indicadores de desempenho de projetos e no foco e disciplina no 

gerenciamento de projetos. 

 

Quadro 36: Pontos observados na organização – Eixo Natureza do  Projeto 
 

 
Resultado da pesquisa Observação 

Concordância Possibilidade 

indicadores. 

de conferir “pesos” diferentes para dimensões e 

Concordância Influência das características, momento do projeto, ambiente interno e 

capacidade de mensuração na definição dos indicadores e  dimensões. 

Concordância A influência das caracterísiticas do projeto na  definição  dos  

indicadores e dimensões. 

Concordância Definir dimensões e indicadores específicos. 

Concordância Definir dimensões e indicadores adequados a características e objetivos 

do projeto. 

Ponto de Atenção Atenção  na  quantidade  de indicadores   selecionados  que  reflitam 

especificidades de sua natureza. 

Ponto de Atenção Flexibilidade para incorporação de novos indicadores ao longo do 

projeto. 

Ponto de Atenção Follow up do business case e entrega dos resultados dos  projetos. 

Ponto de Atenção Dificuldade de mensuração quando o projeto tem impacto qualitativo, 

como também quando há o impacto indireto nos indicadores da  

empresa. 

Ponto de Atenção Priorização dos projetos “corretos”. 

Discordância Os projetos de design não possuem indicadores de desempenho 

relacionados ao posicionamento estratégico, apenas indicadores de 

eficiência. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Sobre o eixo “Indicadores de Desempenho” também foram identificadas oportunidades de 

melhoria apresentadas no Quadro 37 explicitam de, além dos pontos já ressaltados anteriormente, 

de se formalizar uma metodologia para gestão de mudanças que permita a flexibilidade para  

ajustes e/ou incorporação de novos indicadores, porém de forma a garantir a disciplina do  

processo de gerenciamento do projeto. 

 

Quadro 37: Pontos observados na organização – Eixo Indicadores de  Desempenho 
 

 
Resultado da pesquisa Observação 

Concordância Devem existir 

acompanhados. 

poucos indicadores, claros e fáceis de serem 

Concordância Estrututrar e definir os indicadores no início do projeto para que eles 

sejam como “bússolas”. 

Concordância “Boa” escolha dos indicadores pelo líder. Que ele gerencie os mesmos e 

não deixe o projeto se distanciar do seu escopo. 

Concordância Avaliação de risco: balanceamento entre a restrição tripla e os resultados 

de negócio. 

Concordância Antecipação de desvios do projeto no decorrer de seu  gerenciamento. 

Ponto de Atenção Importância do apoio dos patrocinadores. 

Ponto de Atenção Necessidade de revisão dos indicadores para avaliar se um determinado 

indicador ainda faz sentido para a organização. 

Ponto de Atenção Necessidade de disciplina no ambiente de varejo. 

Ponto de Atenção Projetos sofrem alteração de escopo, principalmente  por  terem  

começado sem o escopo bem definido (em geral, por falta de anterior 

análise em profundidade). 

Ponto de Atenção Importância de conhecer indicadores de naturezas diversas. 

Ponto de Atenção Falta de clareza quanto à definição dos indicadores de  desempenho. 

Ponto de Atenção Investir tempo no processo de definição de indicadores. 

Ponto de Atenção Definição de indicadores qualitativos e algo do ponto de vista do  cliente. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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A falta de clareza do posicionamento estratégico esperado por alguns líderes, bem como  

dos critérios de classificação de natureza dos projetos pela empresa são aspectos a serem 

trabalhados pela empresa. A pesquisa demonstra ser necessária a metodologia de gestão de 

mudanças de forma a trazer clareza para os envolvidos sobre quais os aspectos são os 

direcionadores a análise dessa decisão e qual a governança para seu estudo internamente. Alguns 

pontos da Dimensão Impacto na Equipe foram identificados como de impacto negativo e que 

devem ser tratados pela organização, são eles: tempo longo dos projetos, perfil do time 

multiciplinar e mudança de área funcional de membros da  equipe. 

Sobre os indicadores de desempenho de projetos, o Modelo das Cinco Dimensões de 

Sucesso em projetos pode contribuir para direcionar os envolvidos quanto à reflexão do papel de 

cada um de seus projetos e, principalmente na discussão de quais dimensões e indicadores utilizar-

se, bem como na análise posterior pela empresa do balanceamento entre as dimensões e 

indicadores de seus projetos versus os resultados esperados. De tal forma que torne a escolha dos 

indicadores de desempenho de projetos uma etapa planejada e que a maior parte das questões 

levantadas pelos líderes de projetos possam ser tratadas no decorrer dessa  definição. 

Outros aspectos como a integração de um projeto por outro também deve passar por essa 

etapa de (re)análise e planejadmento. O Quadro 38 apresenta os demais pontos observados 

consolidados. 

 

Quadro 38: Pontos observados na organização – Demais  Aspectos 
 

 
Local da  informação 

na Pesquisa 

Ponto observado 

Modelo Delta (Opção 

Melhor Produto) 

Falta de clareza do posicionamento estratégico. 

Critérios de 

classificação da 

natureza do projeto 

Falta de clareza dos critérios de classificação de natureza dos projetos    

pela empresa. 

Os critérios não são de domínio de todos líderes de projetos. No entanto,  

ao se apresentar as opções de Impacto (I),   tempo de implementação (TI)   

e      contribuição   para   geração   de   vantagem   competitiva   (VC)  para 
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 classificaçao, houve facilidade em sua utilização. 

Dimensão Eficiência Metodologia de gestão de mudança. 

Os aspectos de tempo, orçamento e escopo podem ser flexibilizados em 

virtude do principal objetivo dos projetos para a organização ser a 

incorporação de inovações para a empresa. Devido a essa premissa, caso 

seja necessário, alterações no decorrer do projeto são  possíveis. 

Dimensão Eficiência Avaliar o uso de algumas medidas de eficiência consideradas importantes 

pelos líderes, por exemplo: 

1) Indicador de satisfação com o up date dos projetos. 

2) Qualidade da internalização de um projeto (quando ele é incorporado 

em outro projeto para sua implantação) 

3) Qualidade dos treinamentos e demais recursos de criação de 

conhecimento e cultura. 

Dimensão Impacto no 

Cliente 

Concordância quanto à importância das opções apresentadas no Modelo  

das Cinco Dimensões de Sucesso em projetos (desempenho do cliente, 

satisfação do cliente, satisfação dos requisitos do solicitante, a utilização  

do produto do projeto e a pretensão do solicitante demandar  novos  

projetos no futuro)  e tambem quanto ao uso nos projetos. 

Dimensão Impacto na 

Equipe 

Aspectos que impactaram negativamente esta dimensão: tempo longo dos 

projetos, perfil do time e mudança de área funcional de membros  da 

equipe. 

O “Impacto na Equipe” foi a dimensão avaliada com maior nível de 

concordância pelo alto-executivo. Um dos líderes ressaltou os ganhos do 

modelo que a organização adota em times multidisciplinares de  projetos. 

Dimensão Sucesso 

Comercial e Direto 

Definição e/ou mensuração de resultados dessa dimensão. 

Dimensão Sucesso 

Comercial 

Mensuração em função dos indicadores pré-selecionados não serem de 

mensuração do impacto de forma direta. 
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e Direto  

Dimensão Sucesso 

Comercial 

e Direto 

Discordância quanto ao uso desses indicadores. Ressaltam aspectos como: 

integração dos mesmos por outro projeto, fase em que se encontra não 

permitir a mensuração. Aspectos relativos a aumentar a lucratividade, o 

retorno positivo sobre o investimento 

e a contribuição para a eficiência da operação foram considerados não 

essenciais ao atingimento do posicionamento estratégico da empresa. Em 

função das características dos projetos é possível inferir o  uso  

diferenciado para cada indicador 

durante a gestão dos mesmos. 

Dimensão Preparação 

para o Futuro 

O indicador relativo à criação de produtos adicionais não foi considerado 

essencial pelo alto-executivo e por alguns entrevistados. Estes defenderam 

sua posição em função da natureza dos seus projetos não terem como 

objetivo criar produtos adicionais, novos mercados  ou tecnologias para  

uso futuro. 

Outros Dificuldade na integração com outros projetos. 

Outros Desalinhamento de metas com agentes externos. 

Outros Dificuldade em administrar o tempo de líder do projeto com outras 

atividades de gestor funcional. 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

 

Diante do observado no  estudo de caso dessa organização,  as    principais  recomendações 

são: 

• Investir tempo e recursos nos processos de planejamento do projeto. (Fosberg, Mooz & 

Cotterman, 2005, Ika, 2009, Kerzner, 2011, PMI, 2008, Shenhar et al., 2001, Shenhar et  

al., 2007) 

• Envolver os stakeholders nesse processo (Ika, 2009, Kerzner, 2011, Kerzner & Saladis, 

2001) de forma a mitigar alguns questionamentos quanto a baixa assertividade dos 

indicadores selecionados, bem como de 

• Utilizar um modelo de indicadores de desempenho de projetos (o Modelo das Cinco 

Dimensões de Sucesso em Projetos). (Shenhar & Dvir,  2010) 
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• Focar na disciplina no gerenciamento de projetos. 

• Formalizar metodologia para gestão de mudanças. 
 

 
6     CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 
 

O presente estudo apresentou como objetivo principal identificar como os indicadores de 

desempenho de projetos se relacionam com o posicionamento estratégico e a natureza do projeto 

no setor de varejo. Para  isso, o fluxo de atividades definido para  o procedimento metodológico  

foi guiado pela questão de pesquisa: “Como os indicadores de desempenho de projetos se 

relacionam com o posicionamento estratégico e a natureza do projeto no setor de varejo?” Outros 

quatro objetivos específicos também foram arrolados: 

 

 Comparar as proposições teóricas e as práticas implementadas em uma organização 

varejista; 

 Identificar os indicadores de desempenho de projetos avaliados como importantes para 

determinado posicionamento estratégico de um varejista e compará-los com os utilizados 

em seus projetos; 

 Analisar os indicadores de desempenho de projetos distintos, investigar possíveis causas 

para eventuais diferenças verificadas e fazer inferências a respeito das razões que possam 

explicá-las; 

 Propor práticas capazes de melhorar os processos utilizados na organização  estudada. 

 
 

Os resultados descritos (na análise e interpretação de resultados apresentados no    Capítulo 

4) e as práticas propostas para melhoria do processo (constantes no Capítulo 5) demonstraram     

que os objetivos do estudo  foram  alcançados.  Identificou-se que os indicadores de desempenho  

de projetos são diretamente influenciados pelo posicionamento estratégico e, principalmente, pela 

natureza do projeto. O varejista identificou a opção estratégica de Melhor Produto, segundo o 

Modelo Delta de Hax e Wilde II (2001), como a  sua escolha  para posicionamento  estratégico. 

Essa  opção  para  uma  empresa varejista não  é  esperada  pela  literatura,  porém  justifica-se que, 
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como líder no mercado em que atua, a empresa optou por diferenciar-se nesse segmento. Esse 

ponto apresenta-se como oportunidade de estudos futuros. 

Sobre a natureza dos projetos observou-se que influência diretamente a escolha dos 

indicadores de desempenho de projetos e requer que a empresa planeje suas dimensões e 

indicadores de forma que o somatório de esforços advindos de cada um resulte no resultado 

esperado para a organização. Sendo assim, o alinhamento e balanceamento das dimensões de 

indicadores é um aspecto que apresentou-se como essencial. É necessário ressaltar que cada um  

dos projetos propõe a atingir seu determinado objetivo e a comparabilidade entre eles não é 

indicada e é primordial que cada um entregue contribuições distintas a qual é  esperada. 

Ao se analisar as proposições individualmente, verificou-se que as proposições geral, 1 e 

2 foram consideradas parcialmente atendidas. Sobre a proposição geral (“o posicionamento 

estratégico deve ser inserido no objetivo do projeto por meio de seus indicadores de  

desempenho”), no caso estudado os projetos de design e inovação não houve concordância o que 

permite a inferência da natureza do projeto. 

A proposição 1 (“a eficácia da estratégia está relacionada com as escolhas dos corretos 

resultados esperados – produtos, serviços e processos – e com a condução delas de forma correta” 

[Patanakul & Shenhar, 2012, Montgomery & Porter, 1998]) mostrou-se parcialmente atendida. 

Segundo o estudo, a necessidade de adaptação ao ambiente do varejo necessita de que  as  

premissas sejam claras e os resultados pré-definidos. Porém, é preciso que haja também 

flexibilidade para incorporar os ajustes advindos da mudança de mercado. E isso é bem-visto por 

ser uma forma de conexão com o mercado consumidor. 

A proposição 2 (“a premissa de one-size-fits-all não é mais viável, pois projetos possuem 

características distintas” [Carvalho & Rabechini, 2009]) foi parcialmente atendida, no entanto a 

discordância fundamentou a resposta argumentando que a maioria dos indicadores poderia ser a 

mesma.  Portanto, considera-se que há uma forte evidência de que essa proposição seja aderente   

ao segmento de varejo. 

As demais proposições foram consideradas totalmente atendidas pelo estudo. Como 

aspectos específicos, identificou-se na proposição 3 (“a entrega da restrição tripla não garante os 

resultados do projeto sob a ótica de negócios” [Patanakul & Shenhar, 2012, Shenhar et al., 2007])  

a importância de flexibilidade para o aproveitamento de oportunidades não previstas no início do 

projeto,  se  necessário  revendo-se  as  metas  inerentes  à  restrição  tripla.  Para  a  proposição  4: 
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(“indicadores de desempenho devem estar relacionados à estratégia” [Hudson et al., 2001], Neely  

et al. como citado em Duran e Batocchio [2003 como citado em Nascimento, Bortoluzzi, Dutra & 

Ensslin, 2011], Callado, Callado e Almeida [2008 como citado em Nascimento et al., 2011], 

Lacombe e Albuquerque [2008 como citado em Nascimento et al., 2011]), identificou-se que sua 

aplicação não é simples e que precisa ser estruturada com modelos desde o seu planejamento para 

que seu objetivo seja de fato alcançado. 

Em relação à proposição “os indicadores devem ser pré-selecionados, perseguidos e 

acompanhados no decorrer de todo o projeto” (Ika, 2009, Kerzner,  2006, Patah & Carvalho,   

2012, Shenhar & Dvir, 2010), constatou-se também a necessidade de revisão de indicadores para 

avaliar os que ainda fazem sentido para a organização atingir o seu posicionamento estratégico, 

bem como na disciplina em relação ao acompanhamento no ambiente de  varejo. 

Por fim, para a proposição 6 (“diferentes tipos de  projetos  requerem  dimensões 

específicas e/ou composição de indicadores de desempenho diferentes em cada dimensão para se 

avaliar o desempenho do projeto” [Carvalho & Rabechini, 2011, Maltz, Shenhar, Dvir & Poli, 

2012]), verificou-se que, em função da nova economia (em especial quando se trata  de  um 

mercado ou projeto novos), um caminho indicado é o seu inicio com base nos indicadores de 

eficiência e que as definições dos indicadores ocorra de forma mais específica após o acúmulo de 

mais conhecimentos. 

Foram verificadas discrepâncias ao se comparar os indicadores de desempenho 

considerados importantes pela empresa (destacando-se Preparação para o futuro e Sucesso 

Comercial e Direto) versus os utilizados pelos projetos do portfolio de 2013 pesquisados. Pode-se 

inferir que, em parte, isso se deve ao fato de o portfolio não ter sido construído com base nesses 

princípios. Porém, este é um ponto importante a ser avaliado pela  empresa. 

Sobre as diferenças verificadas nos indicadores de desempenho de projetos distintos, foi 

possível inferir que tal fato se deve à natureza do projeto, ao alcance de objetivos distintos, como 

também ao processo de maturação da empresa em relação à gestão de projetos. O que propicia a  

ela oportunidades de utilizar os conhecimentos acadêmicos relacionados à gestão de projetos, 

principalmente aos processos de planejamento e de controle. 

Como contribuição acadêmica, este estudo atendeu aos seus objetivos de investigar as 

práticas de gestão de projetos no mercado de varejo. Este, por sua natureza, é dinâmico e sensível 

às  mudanças  de  ambiente  e  às  pressões  para  resultados  de  curto  prazo,  bem  como  às 
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modificações no comportamento do consumidor. Os resultados reforçam o conhecimento 

acadêmico apresentado no referencial teórico e promove a lógica de replicação que o estudo de 

caso se propõe, conforme Yin (2010), para predizer resultados similares (replicação literal) ou 

produzir resultados contrastantes por motivos previsíveis (replicação  teórica). 

Como pontos fortes da organização estudada foram identificados: a certeza do vínculo do 

projeto com o posicionamento estratégico, comprometimento da alta administração, a cooperação 

estreita entre a equipe do projeto e o patrocinador ou cliente do projeto, e a flexibilidade no 

gerenciamento do projeto necessária à gestão de projetos no ambiente de  varejo. 

No capítulo 5, “Contribuições para a Prática”, destacaram-se pontos de atenção e de 

incongruência nos depoimentos relativos às proposições e que merecem um direcionamento. O 

objetivo é que a gestão de projetos ocorra de modo mais eficaz, contribuindo para a construção de 

uma vantagem competitiva ao varejista. A principal recomendação é investir tempo nos processos 

de planejamento do projeto, conforme recomendam o conhecimento de gestão de projetos, o 

PMBoK e alguns  autores citados, em especial os da área de conhecimento de escopo, tempo,   

custo e riscos. A utilização de um modelo de desempenho de projetos (o Modelo das Cinco 

Dimensões de Sucesso em Projetos) foi citada como bastante adequada pelos entrevistados, como 

também o envolvimento de stakeholders nesse processo. 

As recomendações são investir tempo e recursos nos processos de planejamento  do  

projeto, envolver os stakeholders nesse processo, utilizar-se de um modelo de indicadores de 

desempenho de projetos, focar na disciplina no gerenciamento de projetos e formalizar 

metodologia para gestão de mudanças. 

Também foram identificadas a necessidade de reforço do posicionamento estratégico (em 

especial na definição de escopo do projeto) e do esclarecimento dos critérios de classificação de 

natureza dos projetos. Sobre os demais aspectos estudados (capazes de impactar a entrega dos 

indicadores de desempenho) foram citadas questões como o tempo longo dos projetos, o perfil do 

time, a mudança de área funcional de membros da equipe e a integração de um projeto por  outro. 

Sobre as distinções entre os projetos do segmento do varejo (em relação aos dos demais 

segmentos), foram mencionados como pontos importantes para a entrega dos resultados  do  

projeto a atenção para conviver com a pressão pela entrega do resultado de curto prazo e a 

necessidade de disciplina na entrega das atividades  intermediárias. 
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As limitações desta dissertação referem-se às inerentes quanto à prática de estudo de caso 

único. Há também outras em relação à aplicação das recomendações e contribuições propostas a 

outras organizações, principalmente quanto à sua generalização. Além disso, em função deste ser 

um caso  específico de organização de varejo, deve-se levar em consideração as especificidades    

de cada caso e as adaptações inerentes a outras realidades. Porém, por se tratar de pesquisa 

exploratória entende-se que, mesmo assim, é de valia para outros segmentos a  análise  do  

conteúdo aqui apresentado. No entanto, sua aplicabilidade em outros casos requer uma cuidadosa 

análise das peculiaridades e do contexto no qual a organização está  inserida. 

A relação da pesquisadora com a empresa foi um potencial fator de risco. No entanto, pelo 

fato de a autora não ter participado da construção do posicionamento estratégico nem dos 

indicadores de desempenho dos projetos ora pesquisados, esse risco foi avaliado como baixo. Além 

disso, a indicação dos entrevistados ocorreu pela vice-presidente de RH e pelo sponsor da 

pesquisa na empresa. A construção de um roteiro de entrevista direcionou a pesquisa de acordo 

com a orientação do referencial teórico (proposições e    modelos acadêmicos), de forma 

a mitigar distorções na coleta e na análise dos dados. 

Como pontos para estudos futuros sugere-se pesquisas sobre: a) o posicionamento 

estratégico de empresas varejistas, b) como inserir indicadores de desempenhos relacionados ao 

posicionamento estratégico nos projetos de design e de nova economia; c) como prover a 

flexibilidade necessária à incorporação de ajustes advindos de mudanças de mercado no ambiente 

de varejo; d) construção de um modelo de definição de indicadores de desempenhos alinhados às 

dimensões classificadas como importantes para a organização e que leve em consideração as 

peculiaridades da natureza de cada projeto e, por fim, d) a influência do ambiente nas mudanças 

dos projetos e do portfolio. 
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APÊNDICE I  – ROTEIRO DE ENTREVISTA  I 
 

 
Roteiro de entrevista acompanhado de aplicação de questionário estruturado I 

Posicionamento Estratégico e importância dos indicadores de desempenho em  projetos 

 

Este estudo avalia aspectos relativos ao posicionamento estratégico e projetos. Requer em 

torno de 1:30h e é composto de perguntas fechadas e abertas embasadas no referencial teórico. O 

nome da organização e dos entrevistados não serão mencionados em análise e conclusões deste 

estudo. Todas as questões devem ser respondidas com base na empresa em que o entrevistado 

trabalha e não levam em consideração o conglomerado como um  todo. 

 

 

1 – Dados do entrevistado (Questões Fechadas) 

 

Cargo: (   ) CEO/Vice-pesidente   (   ) Diretor/superintendente  (   ) Gerente (   )  Outros 

 

Área: (   ) PMO/Projetos  (   ) Negócios/Comercial   (   ) Operações/Processos  (   ) TI/Engenharia  

(   ) Produtos   (   ) Qualidade   (   ) Compras   (   ) Construção   (   )  Outros 

 
Tempo de empresa: (   ) até 1 ano  (   ) entre 1 e 3  anos  (   ) entre 3 e 5 anos  (   ) entre 5 e 7 anos  

(   ) acima de 7 anos 

 

Tempo no cargo: (   ) até 1 ano  (   ) entre 1 e 3  anos  (   ) entre 3 e 5 anos  (   ) entre 5 e 7 anos  

(   ) acima de 7 anos 

 

 

 
2 – Dados da empresa (Questões Fechadas) 

 

Origem do capital: (   ) Nacional (   ) Multinacional, qual?     
 

Quantidade de funcionários: (   ) até 50   (   ) 51 a 100   (   ) 101 a 500   (   ) 501 a 1000  

(   ) acima de 1000 

 

Idade da empresa: (   ) até 5 anos  (   ) entre 5 e 10  anos  (   ) entre 10 e 15 anos  

(   ) entre 15 e 20 anos  (   ) acima de 20 anos 
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3 – Posicionamento Estratégico (Questões Fechadas) 

 

3.1 – Dentre os oito tipos de descrições a seguir, identificar aquela que mais se aproxima da 

orientação estratégica da empresa quando comparada com outras do mesmo segmento de atuação. 

Nenhuma das opções listadas é essencialmente boa ou ruim. Apenas procure identificar a 

afirmação que melhor se encaixa à realidade da empresa. 

 

Tipo que mais se adequa à empresa: (        ) 

 
Tipo Descrição 

1 A empresa acredita que atrai o  consumidor pelas  características dos  produtos  (algo  além de  preço), como 

por exemplo: características, qualidade e  imagem. 

2 A empresa oferece a vantagem de preço para o cliente. Para isso, diminui o escopo de suas ofertas e 

características dos produtos ou elimina atividades da cadeia e/ou terceiriza outras. Busca trabalhar suas 

atividades de maneira diferente da concorrência, com o foco na distinção por custos    baixos. 

3 A empresa busca entender como os clientes interagem com o produto ou serviço criativamente  sua  

experiência em seu benefício. Para isso, olha extensivamente para todas as interações com o cliente e para 

aqueles que estavam normalmente fora de seus limites de   acesso. 

4 A empresa melhora a economia do cliente (e sua relação com ele) pela integração e customização de um 

escopo mais largo relativo ao produto/serviço (solução customizada). A propriedade  e  o  controle  são  

funções de como o componente pode ser customizado e como e/ou quão central ela  é  para  a  solução 

absoluta. Preferências e informações de uso do cliente podem ser compartilhadas  para  melhorar  sua  

operação a respeito de uma necessidade particular dele. Busca aperfeiçoar o serviço pela integração e 

customização de um conjunto de produtos para melhor servir o cliente.  Ao  contrário  do  que  acontece 

quando cada componente é comprado e utilizado   separadamente. 

5 A empresa assume algumas atividades realizadas previamente pelo cliente. Cria o hábito ajustado entre o 

negócio e o cliente, cavado profundamente nas operações dele e à luz do mercado eficiente, o que não pode   

ser facilmente replicado por um concorrente. Cria uma troca de custos e amarração que vão bem além do 

investimento feito no negócio em si, e que naturalmente cresce com o   uso. 

6 A  empresa é uma rede de interações  entre participantes  fragmentados  e especializados quase obrigada ao  

uso de padrões comuns para garantir uma interação efetiva. Posiciona seu negócio como um ponto natural e   

de interface de um sistema aberto. Ao atingir a propriedade completa de um padrão, permite-se apropriar-se   

da maior parte dos valores criados pelo  sistema. 

7 A empresa fornece uma clara “casa” de informação, dinheiro ou itens físicos. Seu valor aumenta 

exponencialmente com a quantidade de pessoas que chegam para olhar,    comprar ou trocar itens. 

8 A empresa restringe o acesso ao seu produto ou serviço. Os canais de distribuição são  os  meios  mais 

aparentes e comuns pontos de controle. Mas há outros, como na cadeia de   valor. 

 

 

4 – Natureza dos projetos (Questões abertas) 

 

4.1 – Como os projetos são classificados pela organização? 

4.2 – Como essa classificação é utilizada para acompanhar o desempenho dos  projetos? 

5 – Entendimento geral das proposições (Questões  abertas) 



161 

161 

 

 

 

 

 

Qual a sua opinião sobre as seguintes afirmações? Como isso ocorre na  empresa? 
 

 
5.1 – O posicionamento estratégico deve ser inserido no objetivo dos projetos por meio de seus 

indicadores de desempenho. 

5.2 – A eficácia da estratégia está relacionada com as escolhas dos corretos resultados esperados 

(produtos, serviços e processos) e com a condução delas de forma  correta. 

5.3 – A premissa de one-size-fits-all (modelo único para seleção de indicadores de desempenho 

para todos os projetos estratégicos da empresa) não é viável,  pois  projetos  possuem  

características distintas. 

5.4 – A entrega da restrição tripla (tempo, orçamento e qualidade do gerenciamento do projeto)  

não garante os resultados do projeto sob a ótica de negócios. 

5.5 – Indicadores de desempenho devem estar relacionados à  estratégia. 

 

5.6 – Os indicadores devem ser pré-selecionados, perseguidos e acompanhados no decorrer de 

todo o projeto. 

5.7 – Diferentes tipos de projetos requerem dimensões específicas, e/ou composição de 

indicadores de desempenho diferentes em cada dimensão para se avaliar o desempenho  do  

projeto. 

 
6 – Importância das dimensões e indicadores de desempenho em projetos (Questões 

fechadas) 

 

6.1 – Responder a cada uma das declarações seguintes avaliando o grau de concordância ou 

discordância quanto à importância de cada afirmação para o alcançe do  posicionamento  

estratégico da empresa. Assinalar uma resposta para cada  item. 

 

 
Eficiência do projeto 

 

Para  o  alcançe  do  posicionamento  estratégico de 

Discorda 

Totalmente 

(-2) 

Discorda 

 

(-1) 

Concorda 

 

(1) 

Concorda 

Totalmente 

(+2) 

N/A 

 

(0) 
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sua empresa é muito importante  que:      

Os projetos sejam completados no tempo, 

ou antes. 
     

Os projetos sejam completados dentro ou abaixo  

do orçamento. 
     

Os projetos tenham apenas pequenas  mudanças.      

Outras medidas de eficiência serem  alcançadas.      

 

 

 
 

Impacto no Cliente / Solicitante do  projeto 

 

Para o alcançe do posicionamento estratégico de 

sua empresa é muito importante  que: 

Discorda 

Totalmente 

Discorda Concorda Concorda 

Totalmente 

N/A 

Os produtos dos projetos  melhorem 

o desempenho do cliente/solicitante do  projeto. 
     

O solicitante fique satisfeito.      

O produto do projeto satisfaça os requisitos 

do solicitante. 
     

O solicitante utilize o produto (do  projeto).      

O solicitante pretenda fazer 

novos projetos/trabalhos no  futuros. 
     

 

 

 
 

Impacto na Equipe 

 

Para o alcançe do posicionamento estratégico de 

sua empresa é muito importante  que: 

Discorda 

Totalmente 

Discorda Concorda Concorda 

Totalmente 

N/A 

A equipe do projeto fique bastante satisfeita e 

motivada. 
     

A equipe seja totalmente leal ao  projeto.      

A equipe do projeto tenha alta moral e  energia.      

A equipe ache divertido trabalhar no  projeto.      

Os membros da equipe passem por 

um crescimento pessoal. 
     

Os membros da equipe queiram continuar 

na organização. 
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Sucesso Comercial e Direto 

 

Para o alcançe do posicionamento estratégico de 

sua empresa é muito importante  que: 

Discorda 

Totalmente 

Discorda Concorda Concorda 

Totalmente 

N/A 

O projeto tenha sucesso comercial  discreto.      

O projeto aumente a lucratividade 

da organização. 
     

O projeto dê um retorno positivo 

sobre o investimento. 
     

O projeto aumente a participação da 

organização no mercado. 
     

O projeto contribua para o valor dos  acionistas.      

O projeto contribua para o desempenho 

direto da organização. 
     

O projeto contribua para a  eficiência 

(ex.: redução de perdas, de prazo de  entrega,  

dentre outros). 

     

 

 
Preparação para o  Futuro 

 

Para o alcançe do posicionamento estratégico de 

sua empresa é muito importante  que: 

Discorda 

Totalmente 

Discorda Concorda Concorda 

Totalmente 

N/A 

O resultado do projeto contribua 

para projetos futuros. 
     

O projeto leve a produtos  adicionais.      

O projeto ajude a criar novos  mercados.      

O projeto crie novas tecnologias de uso  futuro.      

O projeto contribua para novos 

processos de negócio. 
     

O projeto desenvolva capacidades 

administrativas melhores. 
     

 

 

6.2 - Todas as dimensões são igualmente importantes para o atingimento do posicionamento 

estratégico da organização? Priorize as dimensões considerando (1) para a mais importante e (5) 

para a menos importante. 

 
Dimensão Priorização 

Eficiência do Projeto  
Impacto no Cliente  
Impacto na Equipe  
Sucesso Comercial e Direto  
Preparação para o Futuro  

6.3 – No geral, o resultado dos projetos contribui fortemente para o alcance do posicionamento 
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estratégico. 
 

(   ) Discorda Totalmente   (   ) Discorda   (   ) Concorda   (   ) Concorda Totalmente  

(   ) Não avaliado 

 

 

7 – Avaliação das dimensões e indicadores de desempenho em projetos (Questões  abertas) 
 

 
7.1 – A empresa aplica indicadores para medir outros critérios de desempenho/gerenciamento de 

projetos que não estejam relacionados acima? Quais? 

 

7.2 – Como acontece a escolha dos indicadores de desempenho dos projetos? Quem é  

responsável pela condução desse processo? (Descrever mais informações, se julgar  necessário) 

 

7.3 – Os indicadores selecionados são formalmente comunicados para  a empresa? (Descrever  

mais informações, se julgar necessário) 

 

7.4 - Há distinção do tipo de indicador de desempenho utilizado em função do tipo de projeto? 

(Descrever mais informações, se julgar necessário) 

 

7.5 – Existem dificuldades para alinhar o desempenho dos projetos ao posicionamento 

estratégico? Quais? (Descrever mais informações, se julgar  necessário) 

 

Comentários gerais sobre a relação entre indicadores de desempenho de projetos  e  

posicionamento estratégico em sua organização. 
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APÊNDICE II – ROTEIRO DE ENTREVISTA  II 
 

 
Roteiro de entrevista acompanhado de aplicação de questionário estruturado II 

Visão geral do projeto e avaliação do desempenho dos seus  indicadores 

 

Este estudo avalia aspectos relativos ao posicionamento estratégico e projetos. Requer em 

torno de 1:20h e é composto de perguntas fechadas e abertas embasadas no referencial teórico. O 

nome da organização e dos entrevistados não serão mencionados em análise e conclusões deste 

estudo. Todas as questões devem ser respondidas com base na empresa em que o entrevistado 

trabalha e não levam em consideração o conglomerado como um  todo. 

 

1 - Dados do entrevistado (Questões fechadas) 

 

Cargo:  (   ) CEO/Vice-presidente   (   ) Diretor/superintendente  (   )  Gerente PMO (   ) Gerente 

Funcional (   ) Outros 

 

Área: (   ) PMO/Projetos   (  ) Negócios/Comercial   (   ) Operações/Processos  (   ) TI/Engenharia  

(   ) Produtos   (   ) Qualidade   (   ) Compras   (   ) Construção   (   )  Outros 

 

Tempo de empresa: (   ) até 1 ano  (   ) entre 1 e 3  anos  (   )e ntre 3 e 5 anos  (   ) entre 5 e 7 anos  

(   ) acima de 7 anos 

 

Tempo no cargo: (   ) até 1 ano  (   ) entre 1 e 3  anos  (   ) entre 3 e 5 anos  (   ) entre 5 e 7 anos  

(   ) acima de 7 anos 

 

 
2 – Posicionamento Estratégico  (Questões fechadas) 

 

2.1 – Dentre os oito tipos de descrições a seguir, identificar aquela que mais se aproxima da 

orientação estratégica perseguida pela empresa. Nenhuma das opções listadas é essencialmente   

boa ou ruim. Apenas procure identificar a afirmação que melhor se encaixe com a realidade da 

empresa. 
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Tipo que mais se adequa a empresa: ( ) 

 
Tipo Descrição 

1 A empresa acredita que atrai o  consumidor pelas  características dos  produtos  (algo  além de  preço), como 

por exemplo: características, qualidade e  imagem. 

2 A empresa oferece a vantagem de preço para o cliente. Para isso, diminui o escopo de suas ofertas e 

características dos produtos ou elimina atividades da cadeia e/ou terceiriza outras. Busca trabalhar suas 

atividades de maneira diferente da concorrência, com o foco na distinção por custos    baixos. 

3 A empresa busca entender como os clientes interagem com o produto ou serviço criativamente  sua  

experiência em seu benefício. Para isso, olha extensivamente para todas as interações com o cliente e para 

aqueles que estavam normalmente fora de seus limites de   acesso. 

4 A empresa melhora a economia do cliente (e sua relação com ele) pela integração e customização de um 

escopo mais largo relativo ao produto/serviço (solução customizada). A propriedade  e  o  controle  são  

funções de como o componente pode ser customizado e como e/ou quão central ela  é  para  a  solução 

absoluta. Preferências e informações de uso do cliente podem ser compartilhadas  para  melhorar  sua  

operação a respeito de uma necessidade particular dele. Busca aperfeiçoar o serviço pela integração e 

customização de um conjunto de produtos para melhor servir o cliente.  Ao  contrário  do  que  acontece 

quando cada componente é comprado e utilizado   separadamente. 

5 A empresa assume algumas atividades realizadas previamente pelo cliente. Cria o hábito ajustado entre o 

negócio e o cliente, cavado profundamente nas operações dele e à luz do mercado eficiente, o que não pode   

ser facilmente replicado por um concorrente. Cria uma troca de custos e amarração que vão bem além do 

investimento feito no negócio em si, e que naturalmente cresce com o   uso. 

6 A  empresa é uma rede de interações  entre participantes  fragmentados  e especializados quase obrigada ao  

uso de padrões comuns para garantir uma interação efetiva. Posiciona seu negócio como um ponto natural e   

de interface de um sistema aberto. Ao atingir a propriedade completa de um padrão, permite-se apropriar-se   

da maior parte dos valores criados pelo  sistema. 

7 A empresa fornece uma clara “casa” de informação, dinheiro ou itens físicos. Seu valor aumenta 

exponencialmente com a quantidade de pessoas que chegam para olhar,    comprar ou trocar itens. 

8 A empresa restringe o acesso ao seu produto ou serviço. Os canais de distribuição são  os  meios  mais 

aparentes e comuns pontos de controle. Mas há outros, como na cadeia de   valor. 

 

 

 

3 – Natureza do projeto (Questões fechadas e  abertas) 
 

 
3.1 – Como o projeto foi classificado pela organização? 

(   ) Operacional (Extensão de um negócio existente) 

(   ) Estratégico (Criação de um novo negócio) 

 
3.2 – Como os projetos estratégicos são classificados pela organização nos seguintes aspectos: 

Impacto: (   ) alto  (   ) médio  (   ) baixo 

Tempo de implementação: (   ) alto  (   ) médio  (   )  baixo 

 

Contribuição para geração de vantagem competitiva: (   ) alto  (   ) médio  (   )  baixo 
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3.3 – Qual o tipo de cliente do projeto? 

 

(   ) Externo (contratos ou consumidores externos) 

(   ) Interno (usuários internos ou outros departamentos) 
 

 

3.4 – Qual a meta estratégica? 

 

(   ) Extensão (aperfeiçoando, melhorando um produto/processo  existente). 

 

( ) Estratégica (principal – criação de novas posições estratégicas nos negócios por meio de 

novos produtos ou mercados). 

(   ) Resolução de problemas (adquire ou desenvolve uma nova tecnologia ou capacidade).  

(   ) Manutenção (Manutenção de rotina, resolução de problemas  regulares). 

( ) Utilidade (Manter as luzes acesas – adquirir e instalar novos equipamentos ou software, 

implementar novos métodos ou novos processos, reorganização,  reengenharia). 

 

(   ) Pesquisa e desenvolvimento (Estudo – exploração de ideias, nenhum produto específico    

em mente). 

 

3.5 – Data de início do projeto? (mês/ano) 

 

3.6 – Duração do projeto? (meses) 

 

3.7 – O projeto possuiu orçamento definido? 

 

3.8 – Considerando a classificação de projetos utilizada pela empresa, como esse projeto é 

classificado? 

 

3.9 – Você considera que o projeto em análise tem/tinha relação com o posicionamento 

estratégico?  Por quê? 
 

 
4 – Entendimento Geral (Questões abertas) 

 

Qual a sua opinião sobre as seguintes afirmações? Como isso ocorre nesse  projeto? 

 

4.1 – O posicionamento estratégico está inserido no objetivo do projeto por meio de seus 

indicadores de desempenho. 
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4.2 – A eficácia da estratégia está relacionada com as escolhas dos corretos resultados esperados 

pelo projeto (produtos, serviços e processos) e com a condução deles de forma  correta. 

 

4.3 – A premissa de one-size-fits-all (modelo único para seleção de indicadores de desempenho 

para todos os projetos estratégicos da empresa) não é viável,  pois  projetos  possuem  

características distintas. 

 

4.4 – A entrega da restrição tripla (tempo, orçamento e qualidade do gerenciamento do projeto)  

não garante os resultados do projeto sob a ótica de negócios. 

 

4.5 – Indicadores de desempenho devem estar relacionados à  estratégia. 

 

4.6 – Os indicadores devem ser pré-selecionados, perseguidos e acompanhados no decorrer de 

todo o projeto. 

 

4.7 – Diferentes tipos de projetos requerem dimensões específicas, e/ou composição de 

indicadores de desempenho diferentes em cada dimensão, para se avaliar o desempenho  do 

projeto. 

 

 
5 – Avaliação do uso das dimensões e indicadores de desempenho do projeto (Questões 

fechadas) 

 

 
5.1 – Responda a cada uma das declarações avaliando o grau de concordância ou discordância em 

relação ao projeto em análise. Assinale uma resposta para cada  item. 

 

 
Eficiência do projeto Discorda 

Totalmente 

Discorda Concorda Concorda 

Totalmente 

N/A 

O projeto foi completado no tempo, ou  antes.      

O projeto foi completado dentro ou abaixo 

do orçamento. 
     

O projeto teve apenas pequenas  mudanças.      

Outras medidas de eficiência foram  alcançadas.      
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Impacto no Cliente/Solicitante do projeto  (MT) Discorda 

Totalmente 

Discorda Concorda Concorda 

Totalmente 

N/A 

Os produtos do projeto melhoram o desempenho  

do cliente/solicitante. 
     

O solicitante ficou satisfeito.      

O produto do projeto satisfez os requisitos do 

solicitante. 
     

O solicitante utilizou o produto (do  projeto).      

O solicitante pretende fazer 

novos projetos/trabalhos no  futuro. 
     

 

 
Impacto na Equipe Discorda 

Totalmente 

Discorda Concorda Concorda 

Totalmente 

N/A 

A equipe do projeto ficou bastante satisfeita 

e motivada. 
     

A equipe foi totalmente leal ao  projeto.      

A equipe do projeto teve alta moral e  energia.      

A equipe achou divertido trabalhar no  projeto.      

Os membros da equipe passaram 

por um crescimento pessoal. 
     

Os membros da equipe querem continuar na 

organização. 
     

 

 
Sucesso Comercial e Direto Discorda 

Totalmente 

Discorda Concorda Concorda 

Totalmente 

N/A 

O projeto teve sucesso comercial  direto.      

O projeto aumentou a lucratividade 

da organização. 
     

O projeto deu um retorno positivo 

sobre o investimento. 
     

O projeto aumentou a participação 

da organização no  mercado. 
     

O projeto contribuiu para o valor dos  acionistas.      

O projeto contribuiu para o desempenho direto da 

organização (capacidade). 
     

O projeto contribuiu para a  eficiência 

(ex.: redução de perdas, de prazo de  entrega,  

dentre outros). 
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Preparação para o  Futuro Discorda 

Totalmente 

Discorda Concorda Concorda 

Totalmente 

N/A 

O resultado do projeto contribuiu 

para projetos futuros. 
     

O projeto levou a produtos  adicionais.      

O projeto ajudou a criar novos  mercados.      

O projeto criou novas tecnologias de uso  futuro.      

O projeto contribuiu para novos 

processos de negócio. 
     

O projeto desenvolveu 

capacidades  administrativas melhores. 
     

 

 

5.2 - Todas as dimensões e indicadores foram igualmente importantes para o projeto em análise? 

Priorize as dimensões considerando (1) para a mais importante e (5) para a menos  importante 

 

 
Dimensão Priorização 

Eficiência do Projeto  
Impacto no Cliente  
Impacto na Equipe  
Sucesso Comercial e Direto  
Preparação para o Futuro  

 

 

6 – Avaliação das dimensões e indicadores de desempenho em projetos (Questões  abertas) 

 

6.1 - Como aconteceu a escolha dos indicadores de desempenho dos projetos? (Descrever mais 

informações se julgar necessário) 

 

6.2 – O projeto utilizou indicadores para medir outros critérios de desempenho/gerenciamento de 

projetos que não foram relacionados acima?  Quais? 

 

6.3 - Houve distinção do tipo de indicador de desempenho utilizado nesse projeto em relação aos 

utilizados nos outros projetos estratégicos? (Descrever mais  informações) 

 

6.4 - Existiram dificuldades para entregar os indicadores de desempenho do projeto? Quais? 

(Descrever mais informações se julgar necessário) 
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Comentários gerais sobre a relação entre indicadores de desempenho de projetos  e  

posicionamento estratégico em seu projeto. 

 

Outras informações: 

 

Você considera que projetos de varejo apresentam distinções dos demais segmentos? 

O projeto é co-liderado por um gerente de projetos do  PMO? 

Como é formada a equipe do projeto? 

 

Esse processo da pesquisa contribuiu para sua atuação? 
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APÊNDICE   III –   COMENTÁRIOS   DA   ANÁLISE   E    INTERPRETAÇÃO   DOS 

RESULTADOS 

 
 

Comentários selecionados dos depoimentos dos entrevistados e apresentados de acordo  com  o 

tema a qual referem-se. 

 

Sobre as proposições estudadas. 
 

 
Proposição geral: O posicionamento  estratégico deve ser inserido no objetivo do projeto por  

meio de seus indicadores de desempenho. 

 

Quadro 39: Comentários da proposição geral 
 

 
Natureza do 

comentário 

Comentários 

Alto- 

executivo 

“A garantia disso vem da clareza de posicionamento da empresa e da clareza de  suas  

fragilidades e oportunidades. Se o projeto não impactar em nenhum KPI da empresa, ele não é  

um projeto estratégico. (...) Se o projeto não estiver relacionado a KPI termina virando um 

exercício de criatividade, mas de pouca aplicabilidade”. (Entrevistado   1) 

Concordância “Concordo, está inclusive como missão do projeto. Existem KPIs que estão relacionados”. 

(Entrevistado 5) 

 

“Concordo, porque a entrega do projeto não necessariamente entrega o posicionamento. É o 

indicador que dirá que seu projeto é um sucesso”. (Entrevistado   6) 

Pontos de 

atenção 

“Concordo, mas o assunto indicadores de desempenho está claro enquanto indicadores 

financeiros da empresa em diferentes visões”. (Entrevistado   4) 

 

 

 
“Concordo com a frase, mas no caso do projeto ele não está relacionado, pois os principais 

indicadores são relacionados a cumprimento de cronograma e  evolução  dos  pontos  de  

entrega”.   (Entrevistado 7) 

 

“Concordo, qualquer projeto deve vir para uma mudança estratégica ou melhoria. E se 

considerarmos uma mudança de posicionamento estratégico, qualquer projeto deveria estar 

relacionado. (...) Quando olho para o projeto há uma dificuldade de mensurar isso de forma 

quantitativa por que ele tem impacto indireto, é muito subjetivo e qualitativo”. (Entrevistado    8) 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Proposição 1: A eficácia da estratégia está relacionada com as escolhas dos corretos 

resultados esperados (produtos, serviços e processos) e com a condução delas de forma correta 

(Patanakul & Shenhar, 2012, Montgomery & Porter,  1998). 

 

Quadro 40: Comentários da proposição 1 
 

 
Natureza do 

comentário 

Comentários 

Alto- 

executivo 

“Não há 100% de concordância. Estabelece-se os  corretos resultados  esperados,  mas pode-se 

ter uma estratégia bem definida, mas mal executada. Os resultados  estão muito  vinculados  a 

isso. Além disso, pode haver ajustes em função do ambiente. Ele pode mudar, e o que era bom    

ou ruim pode alterar. (...) Em um mercado dinâmico, em especial no mercado de varejo que é o 

último elo com o cliente, se o cliente está sob a influência de algo como o desemprego, o varejo     

é muito mais sensível. Uma usina hidrelétrica pode se planejar para 7 anos. (...) O varejo não 

permite isso. Se você não for muito rápido, perde oportunidades”. (Entrevistado   1) 

Concordância “Concordo, porque a soma do sucesso dos projetos leva ao sucesso da estratégia. É como se 

pegasse a estratégia e fatiasse e, a medida que cada fatia seja realizada por meio de projetos, a 

sua realização é feita. Concordo plenamente”. (Entrevistado   3) 

 

“Concordo, (...) No dia a dia, em toda as discussões internas, a nossa premissa sempre estava 

encima da mesa e sempre é feito um check”. (Entrevistado  5) 

Pontos de 

atenção 

“Depende, acontece desde que haja a seleção dos projetos corretos. A priorização dos projetos     

é o ponto inicial”. (Entrevistado  6) 

Discordância “Discordo, porque muitas vezes os projetos são aprovados sem a obrigação de ter uma ligação 

com a estratégia. Como podemos medir os resultados se ele não tem vinculação   direta? 

No varejo há muito disso, muitas vezes se cria projetos imediatistas e não dá para se avaliar a 

estratégia por isso”. (Entrevistado não citado para garantia de sigilo na   organização) 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

 

 
 

Proposição 2: A premissa de one-size-fits-all não é mais viável, pois projetos possuem 

características distintas (Carvalho & Rabechini, 2009). 

 

Quadro 41: Comentários da proposição 2 
 

 

Natureza do 

comentário 

Comentários 
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Alto-executivo “Concordo. Pensando no varejo e no  tipo de varejo que a empresa está, que é um mercado  

mais complexo, há necessidade de avaliar outros componentes. Por exemplo, no caso de 

inauguração de loja. (...) Há necessidade de analisar imagem, dominância, etc. Qualquer 

empresa que fique fixo nisso* (*numa premissa única), torna-se muito  rígida  e  perde  

mercado, (...) inclusive abrindo espaço para a concorrência”. (Entrevistado   1) 

Concordância “Faz sentido ser mais específico, dando a cada um sua peça do quebra-cabeça e ter o todo 

construído de forma robusta”. (Entrevistado  2) 

 

“Concordo plenamente, porque cada projeto tem características distintas, escopo, impacto, 

etc.E d eve-se olhar para cada um deles para entender onde quer chegar e definir recursos e 

indicadores um a um”. (Entrevistado  3) 

 

“Faz sentido, vamos supor que temos um objetivo comum que seria aumentar a    venda. (...) 

É mais eficiente ter esse KPI para determinado projeto, pois ele pode contribuir  muito mais  

com outro”.   (Entrevistado 5) 

 

“(...)tem projetos com objetivos diferentes e como irei medir objetivos diferentes com um 

indicador único? Cada projeto precisa de um conjunto específico de indicadores”.  

(Entrevistado 6) 

 

“(...) áreas distintas têm projetos com fins diferentes, mesmo que estejam contribuindo para a 

mesma estratégia. Devem ter indicadores comuns, mas não iguais.” (Entrevistado   8) 

Pontos de 

atenção 

“(...) existe um pequeno grupo de indicadores que podem ser comuns (prazo,  efetividade, 

budget, etc.). Pode ter um ou outro diferente (...)”.(Entrevistado não citado para garantia de 

sigilo na organização) 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

 

Proposição 3: A entrega da restrição tripla não garante os resultados do projeto sob a    

ótica de negócios (Patanakul & Shenhar, 2012, Shenhar et al.,  2007). 

 

Quadro 42: Comentários da proposição 3 
 

 
Natureza do 

comentário 

Comentários 

Alto- 

executivo 

“Concordo. A questão de ter flexibilidade de analisar o projeto o tempo todo pode trazer a 

possibilidade de aproveitar oportunidades que não estavam previstas no início. Por exemplo, o 

projeto X no qual não estavam previstos investimentos no espaço  físico,  mas  isso  foi  

identificado como um ponto relevante no decorrer da fase de design. Isso tem haver com a 

natureza do tipo de empresa que é voltada para X, cuja criatividade e  inspiração  são  

importantes para o desempenho. (Entrevistado  1) 

 

 
(...) Outro exemplo foi  o da loja  de X,  em que houve a oportunidade de imagem em função de  

sua localização. No decorrer de seu processo, houve a necessidade de investir mais tempo e 

orçamento. Ter a sensibilidade para fazer essas escolhas é importante”. (Entrevistado   1) 
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 (...) Deve-se ter noção de aonde se quer chegar com o projeto. Ao  final,  nos  momentos  de  

‘check point’ do projeto, há a avaliação de se ele está alinhado com os objetivos. É importante 

fazer  o acompanhamento periódico, tendo-se sempre clareza  de onde se quer  chegar. Garantir  

o objetivo da entrega e alinhar as expectativas. O segredo é o acompanhamento, garantir os 

objetivos e o alinhamento de expectativas”. (Entrevistado  1) 

Concordância “(...) você pode no caminho descobrir algo importante ou um ponto a ser investigado e que 

inviabilize a entrega do projeto. Por exemplo, o projeto (...), o custo de  ouvir  a  cliente  e  

estender o tempo foi muito menor que as consequências de tomar a decisão   errada. 

(...) O desempate da decisão é feito pelo o risco envolvido, por isso são feitos testes em 

ambientes/amostras para avaliar e isso fatalmente impacta no tempo e   recurso. 

“Ao longo do tempo, a empresa vem aprendendo a trabalhar mais com o risco calculado, pois a 

partir do momento que a empresa vai ficando maior  há mais o que perder. Não é  perfil  do  

varejo ser mais conservador, ainda mais para um líder de mercado”. (Entrevistado   2) 

 

“(...) se a gente entregar no tempo correto, no orçamento e na qualidade é um bom indicador,  

mas o resultado do negócio tem um peso maior”. (Entrevistado   3) 

 

“Concordo, essas variáveis são quase de eficiência da gestão do projeto. A variável  sobre  o 

ponto de vista do negócio é a qualidade da entrega do projeto. Ex.: mudança cultural, o 

reconhecimento pelo cliente. O projeto nunca é o fim, o projeto é o    meio”. (Entrevistado 4) 

 

“Verdade, porque eu posso estar cumprindo o prazo e qualidade do escopo, mas a usabilidade   

do que foi  entregue às vezes pode não está totalmente implementada. Os times e áreas podem   

não utilizar. O sucesso é quando todos estiverem utilizando”. (Entrevistado   5) 

 

“São três indicadores bem importantes para o negócio, mas avaliação de  impacto  e 

‘stakeholders’ devem ser considerados, por exemplo”. (Entrevistado   7) 

Pontos de 

atenção 

“(...) Existe o quanto de fato os patrocinados continuam bancando o projeto. Se ele não estiver 

sendo bancado pela companhia, ele pode se perder. Em alguns projetos, se não houver quem 

lembre disso, o resultado de negócio pode ser perdido do objetivo final. Ele tem que estar 

incorporado na gestão da empresa para que vire de  fato  um  processo”.  (Entrevistado  não 

citado para garantia de sigilo na  organização) 

 

“Os projetos no varejo sofrem alteração de escopo, principalmente em função de  terem  

começado sem o escopo bem definido no início. Normalmente porque não havia sido feita uma 

análise em profundidade. Aí no meio do projeto são descobertos pontos de mudança. Esse ponto 

está mais ligado a pessoas porque há uma cultura de dar um jeitinho, depois eu vejo”. 

(Entrevistado não citado para garantia de sigilo na   organização) 

Fonte: Elaborado pela autor 
 

 

Proposição 4: Indicadores de desempenho devem estar relacionados à estratégia (Hudson 

et al., 2001), Neely et al. como citado em Duran e Batocchio (2003, como citado em Nascimento, 

Bortoluzzi, Dutra & Ensslin, 2011), Callado, Callado e Almeida (2008, como citado em 

Nascimento et al., 2011), Lacombe e Albuquerque (2008, como citado em Nascimento et al., 

2011). 
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Quadro 43: Comentários da proposição 4 
 

Natureza do 

comentário 

Comentários 

Alto- 

executivo 

“Concordo. Se houver um distanciamento dos KPIs em relação à estratégia, qual  o  tipo  de 

ganho que os projetos trarão para a empresa? No momento atual, esse tópico está endereçado e 

isso foi um dos aprendizados do processo de construção dos projetos. (...) Por exemplo, os 

projetos X e Y não tiveram continuidade porque estavam longe de um dos indicadores da 

estratégia que é eficiência de custos”. (Entrevistado  1) 

Concordância “Concordo super, indicadores de projetos também são indicadores de monitoramento da 

estratégia. Você deve amarrar poucos indicadores que reflitam a estratégia da empresa e 

acompanhar”.  (Entrevistado 3) 

 

“Concordo plenamente, quanto mais você consegue atuar similar ao BSC quebrando a  

estratégia, mais você constrói o todo que deve estar relacionado. Todo projeto deveria existir  

para alavancar o alcance da estratégia. Mesmo um projeto que não seja estratégico gera uma 

melhoria local que contribui para uma melhoria global que contribua para  o  alcance  

estratégico (..), por  exemplo um projeto de nota fiscal  é um requerimento legal, mas a entrega  

da estratégia só faz sentido se estiver sido alcançada dentro de um ‘jogo   limpo’”. 

(Entrevistado 4) 

 
“Sim, além disso é na composição de todos os projetos que há entrega da estratégia”. 

(Entrevistado 6) 

Pontos de 

atenção 

“Devam ter alguns, mas não todos. É impossível ter todos relacionados”. (Entrevistado  não 

citado para garantia de sigilo na  organização) 

 

“Concordo, mesmo às vezes sendo difícil definir indicadores de desempenho vinculados à 

estratégia. Acredito na frase, mas é um desafio colocar isso em todos os projetos porque o 

posicionamento estratégico é aspiracional e é difícil colocar em algo aplicado e mensurado.  

Como definir se atende ou não?”. (Entrevistado não citado para garantia de sigilo na 

organização) 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
Proposição 5: Os indicadores devem ser pré-selecionados, perseguidos e acompanhados  

no decorrer  de todo o projeto (Ika, 2009, Kerzner, 2006, Patah & Carvalho, 2012, Shenhar &  

Dvir, 2010). 

 

Quadro 44: Comentários da proposição 5 
 

Natureza do 

comentário 

Comentários 

Alto- 

executivo 

“Concordo, principalmente com a observação de que eles sejam  acompanhados  e,  se  

necessário, reavaliados no decorrer do projeto, senão no final você perde a característica. Isso 

ocorre na organização”. (Entrevistado  1) 
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Concordância “Concordo, (...) os indicadores devem ser pré-selecionados, perseguidos e acompanhados. Eles 

também devem ser poucos, claros e fáceis de mensurar para se conseguir realizar na realidade   

da empresa”. (Entrevistado  3) 

 

“Concordo, porque se você gasta energia em estrututrar e definir  os indicadores, no decorrer    

do projeto, eles serão sua bússola lhe mostrando o quão dentro você está daquilo  que  você  

traçou e possibilitando fazer os ajustes de rotas no meio do caminho.  Outro  lado muito bom é  

ver que está dando certo e poder dizer ‘olha como é bom, como está dando resultado’”. 

(Entrevistado 4) 

 

 

 
“Concordo, porque senão você pode fugir até do escopo do projeto. Se você  faz  uma  boa 

escolha, você não foge. O que pode ser feito é revisto, porque algum  pode  não  fazer  mais 

sentido como fazia no começo. (...) Não houve alteração de indicadores no decorrer do projeto.    

E isso deveu-se a terem sido escolhidos indicadores bem conceituais como ‘não customizar’. E 

isso provocou procurar sempre soluções que não impactasse em abrir mão disso, foram 

indicadores bem perenes e olhando hoje não haveria necessidade de mudança. Foi necessário 

muita disciplina, foco, fazer simples, determinação. Por mais que todos na equipe  tivessem 

empatia com o negócio, o olhar foi sempre para o que era melhor para a empresa no longo 

prazo.”(Entrevistado 5) 

 

“(...) porque através desse acompanhamento é que é possível direcionar  o  andamento  do  

projeto. Durante o projeto pode ser que haja desvios e apenas no final  do  projeto  ser  

descoberto. Se houver o acompanhamento, você consegue tomar decisões no decorrer”. 

(Entrevistado 6) 

Pontos de 

atenção 

“Concordo, é um norte. Pode ser que mude no decorrer do projeto,  mas  é  importante. Não  

tenho dúvida da afirmação, porém, tem que existir uma flexibilidade para acompanhar e, se 

necessário, revisar. Até  no  momento de reavaliação da prioridade do projeto,  para avaliar se  

faz sentido diante do contexto. Nesse momento, entra uma necessidade de análise de impactos e   

de contexto que extraplora o projeto em si”. (Entrevistado não citado para garantia de sigilo na 

organização) 

 

“O varejo tem uma velocidade e necessidade diferentes a cada dia porque a empresa respira 

venda. Por isso, devem ser  poucos e claros. Além disso, a empresa é  indisciplinada porque    

fazer coisas burocráticas geram uma tendência a fazer com que as pessoas não queiram fazer”. 

(Entrevistado não citado para garantia de sigilo na   organização) 

 

“O outro ponto é que eu acredito que devam ser selecionados, mas o sentimento do time e do 

decisor não é de gastar energia de pré-selecionar os indicadores, e alguns são descobertos no 

meio do caminho. No mundo real, nem sempre os indicadores são selecionados com calma.    

Outro ponto é que alguns resultados são de médio a longo prazo, de maneira mais consistente 

para entender se isso é ou não reflexo de um resultado do projeto. Pensando no projeto em    

vigor, hoje entregamos indicadores financeiros. Mas seria muito interessante ouvir algo 

qualitativo do ponto de vista do cliente, do ponto de vista do produto, tipo NPS.  Poderiam sim   

ter outros indicadores que melhorariam o entendimento de como o projeto   está. 

Voltando no tempo, poderíamos ter um conjunto de projetos mais completo do que existe hoje”. 

(Entrevistado não citado para garantia de sigilo na   organização) 

Fonte: Elaborado pela  autora 

 
Ao serem questionados pelos impactos de mudanças no projeto em função do segmento     

de Varejo, os entrevistados registraram: 
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“Foi sofrido no início, mas as perguntas eram: ‘qual o objetivo do projeto?’ Por que eu 

vou querer mudar no caminho? O ‘core business’ do varejo requer mudança, mas nesse 

projeto é mais longo e mais estratégico. A disciplina de quem está gerenciando o projeto   

é abstrair um pouco a reação do dia a dia do negócio. É disciplina, sangue frio, jogo de 

cintura. Você não pode estar distante do negócio, pois é possível que haja mudanças que 

caibam repensar. Mas não pode estar no mesmo ‘timing’ de que o  negócio  está  

reagindo”. (Entrevistado 5) 

 

“Na empresa falta ‘follow up’ dos resultados que comprovem o ‘business case’, portanto, 

não há esforço de definir e acompanhar  indicadores”. (Entrevistado  6) 

 

“No caso do ambiente de varejo, que é muito volátil, você precisa de indicadores  de  

gestão muito precisos para que o guide seja atualizado diante do contexto. No varejo é 

ainda mais importante. Para não correr o risco de mudar o tempo todo, deve-se ter clara   

a aspiração, mas medindo o pulso o tempo todo”. (Entrevistado  7) 

 

“Concordo, isso direciona e dá foco durante todo o projeto. Mas ao longo do projeto 

podem ir surgindo outros, indicadores podem ser encorpados,  complementando  essa  

lista. Porque no momento que estamos executando o projeto há  imprevistos  e  outros 

pontos que são identificados. Nesse projeto houve indicadores que foram definidos no 

início, mas outros foram inseridos, (...) durante o projeto muitas respostas são 

encontradas”. (Entrevistado 8) 
 

 
Proposição 6: Diferentes tipos de projetos requerem dimensões específicas e/ou 

composição de indicadores de desempenho variadas em cada dimensão para se avaliar o 

desempenho do projeto (Carvalho & Rabechini, 2011, Maltz, Shenhar, Dvir & Poli,  2012). 

 

Quadro 45: Comentários da proposição 6 
 

 
Natureza do 

comentário 

Comentários 

Alto- 

executivo 

“Concordo, (...) podem haver fatores influenciadores do processo que lhe obrigue a criar um   

pilar novo. (...) Por exemplo se a empresa é mais falada nas redes sociais, que não pertence a 

nenhuma das dimensões”.(Citou exemplo de um projeto interno da empresa). (Entrevistado    1) 

 

“Empresas da nova economia mexem um pouco com esses indicadores de sucesso, pois a lógica 

delas é inversa. Primeiro é preciso ter relevância para depois entender como se mede.   (...) 

Um projeto novo ou um mercado novo pode ter uma medida mais macro, tipo eu vou te dar 

dinheiro e você vai ter que me devolver. Se você acha um oceano azul dentro que algo que faz 

sentido no posicionamento, ok. Se não, outros projetos têm que trazer eficiência.   (...) 

Existe uma regra de flexibilidade, vai e faz. Muito menos estruturado, depois começa a ser 

relevante e todos dão atenção”. (Entrevistado  1) 

Concordância “(...) parece que faz sentido ter dimensões diferentes. Dependendo do projeto, todas podem ser 

importantes, mas sendo priorizadas de formas diferentes”. (Entrevistado   2) 
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“(...) Tem haver com a (proposição 3) porque cada projeto tem dimensões relevantes que 

dependem de vários fatores. Também depende do que você consegue medir, em função dos 

recursos. Características, o momento do projeto e o ambiente  interno  influenciam”.  

(Entrevistado 3) 

 

“Existem projetos que podem ter todas as dimensões e indicadores, mas, dependendo da 

característica do projeto, faz sentido montar uma organização lógica e bem interessante para 

medir o sucesso do projeto. No projeto que eu gerencio eu  vejo  muito o  sucesso  comercial  

direto e também a dimensão de preparação para o futuro, que eu vou chamar  de  nova  

tecnologia e nova capacitação. (...) tem um pouco de tudo, olha que interessante! No ‘portfolio’   

de 2013 da empresa eu vejo isso refletido, talvez não racionalmente”. (Entrevistado   4) 

 

“Concordo, eu acredito que todos eles poderiam avaliar essas dimensões, e o que talvez seja a 

composição dentro de cada um. O projeto não mede o impacto para a equipe, mas entendo que 

seria interessante medir. Por exemplo, algumas pessoas da minha equipe adquiriram outros 

conhecimentos (...)”.   (Entrevistado 5) 

 

“Concordo, porque é muito difícil ter um projeto que traga só eficiência  e  para isso deva-se  

olhar apenas para uma dimensão. Essas dimensões especificas são importantes para 

acompanhar”.  (Entrevistado 7) 

 

“Concordo, porque projetos têm características diferentes e, tendo  objetivos  diferentes,  é  

natural ter composição de indicadores diferentes e/ou dimensões  diferentes.  Podem ter  alguns 

em comum, mas não um padrão. Seja uma complementação, mas que exista uma adaptação”. 

(Entrevistado 8) 

Pontos de 

atenção 

“Concordo, cada tipo de projeto (operações, tecnologia, processos, etc.), por sua natureza, tem 

que ter indicadores que reflitam suas especificidades. E tem áreas que tem indicadores de mais      

e outras de menos. Quando se tem muitos indicadores, você não sabe mais que decisão você  

toma. Menos é foco”. (Entrevistado não citado para garantia de sigilo na   organização) 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
Buscando a evolução no estudo sobre o varejo, os líderes foram questionados se  

consideram haver distinções de seus projetos em relação aos demais segmentos. Alguns trechos  

das entrevistas revelam peculiaridades percebidas devido aos seguintes fatores: dinâmica do setor 

que impacta a necessidade de mudanças no escopo, pressão pela entrega do resultado de curto 

prazo e disciplina na entrega das atividades/milestones  intermediários. 

 
 

“Em qualquer segmento eu imagino que exista necessidade de mudanças de escopo do 

projeto, mas talvez a diferença é a dinâmica em que isso se constrói. O varejo está na 

ponta em contato com o consumidor e isso faz com que haja necessidade de alterações. 

Tenho a sensação que em outros segmentos é possível ter início, meio e fim  e  um  

propósito definido. No varejo você tem que estar o tempo todo  de  olho  no  mercado 

porque o mercado amanhã muda um produto concorrente ou o desejo de adquirir outro 

produto”. (Entrevistado 4) 
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“Sim, porque vivemos na reação da venda e do resultado do curto prazo. Se não houver 

disciplina você pode mudar o rumo do projeto. Tem que ter muita disciplina e 

comprometimento para não mudar o escopo do projeto. Há a tentação de corrigir o 

presente. Essa disciplina é visível principalmente com o nervosismo das pessoas, com o 

senso de urgência, a concorrência com a agenda das urgências”. (Entrevistado  5) 

 

“Outro fator é ter bem claro os milestones intermediários, são superimportantes. (...) 

mesmo que o projeto seja para 6 meses, há entregas para essa semana e a disciplina da 

entrega das atividades é necessária para que o prazo final seja entregue. E comemorar 

cada entrega”. (Entrevistado 5) 

 

“Sem dúvida, tiro isso pela minha experiência em indústria farmacêutica onde a 

previsibilidade do mercado é muito maior. No varejo há um dinamismo que pode a 

qualquer momento impactar o seu projeto. (...) Você não pode ignorar se existe alguma 

outra solução que pode ser alterada no ‘andar da carruagem’”. É melhor entregar o 

projeto com atraso, e que atenda ao objetivo inicial, que não atender aos objetivos do 

cliente”. (Entrevistado 8) 

 

Alguns entrevistados não concordaram com a existência de distinções no mercado de 

varejo. Porém, fizeram ressalvas sobre o que muda na forma de gerir um projeto nesse ambiente é 

o nível de complexidade e a velocidade promovida por ciclo mais curto necessariamente mais 

curto. Mas, na opinião deles, a metodologia de gerenciamento do projeto não se  altera: 

 

“Não, porque todos eles (os setores e empresas) têm um objetivo. No final, guardadas as 

suas especificidades, eles têm objetivos similares”. (Entrevistado  6) 

 

“Não, porque com uma visão cartesiana de projeto olhando para tempo, budget, objetivo, 

engajar pessoas, início, meio e fim, medir, estabelecer um novo padrão, isso é muito 

comum. Só que no varejo isso acontece num ciclo mais curto. (...) As pessoas estão 

acostumadas a mudar mais constantemente e de forma mais intuitiva. (...) Ele não muda o 

que tem que ser feito, mas adiciona complexidade. E por isso o método tem que ser bom o 

suficiente para conviver com essas particulares, robusto o suficiente para conviver com 

esse contexto”. (Entrevistado 7) 
 

 
Questionados sobre o impacto direto do mercado no projeto,  os  entrevistados  

concordaram ser “um fato” quando se trata da priorização dos projetos dentro do portfólio e “um 

receio” quando se refere ao gerenciamento dos mesmos. Houve também o questionamento sobre   

o processo da pesquisa e sua contribuição para a atuação dos gestores. O intuito foi capturar as 

primeiras  impressões  dos   entrevistados  e  avaliar   a   viabilidade  da  empresa  em  utilizar    os 
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conhecimentos acadêmicos apresentados (Modelo Delta e Modelo das Cinco Dimensões de 

Sucesso em Projetos). 

 

“Foi superinteressante para refletir sobre a organização do projeto. No dia a dia você   

não consegue ver o todo de uma forma mais agregada. Como, por exemplo, avaliar se o 

projeto está lincado com a estratégia. Se sim, se os indicadores  estão  sendo entregues,  

etc. Estruturar aquilo que acontece na prática. A teoria não é só teoria, é legal saber que 

você está navegando dentro dessa zona conhecida (pelo mundo acadêmico)”.  

(Entrevistado 4) 

 

“Foi excelente, uma maneira de refletir sobre o processo. Foi uma aprendizagem, me deu 

outra visão, principalmente o Modelo das Cinco Dimensões. E podemos aplicar isso em 

nossa maneira de gerenciar projetos dentro da empresa”. (Entrevistado  5) 

 

“Foi legal porque agregou mais para mim do que para você. Talvez eu nunca tenha  

olhado para esses indicadores de desempenho nesse formato.   Agora eu comecei a olhar    

e a gente fica pensando em como engajar a área  de negócio, e talvez haja um formato  

mais fácil. E olhando para o modelo eu vejo uma possibilidade real de termos um ganho  

no nível da conversa. Ajuda a ser específico e torna a discussão mais focada e mais 

objetiva. Esse processo ajudou a esclarecer que eu posso atuar de uma outra  forma no 

jeito de gerir o projeto desde o início. Deixa de ter discussão por sentimento”. 

(Entrevistado 6) 

 

“Contribuiu bastante, principalmente para chamar atenção sobre a forma como o projeto 

está sendo acompanhado. Essa matriz (Modelo das Cinco Dimensões de Sucesso) é quase 

uma eureca, ajuda não a classificar, mas a orientar qual a prioridade de seus esforços”. 

(Entrevistado 7) 

 

“Acho que provoca porque ficamos mergulhados nos indicadores que foram construídos  

no momento e nem sempre fazemos o link com a estratégia. Ajuda a olhar de forma muito 

mais ampla sobre como melhorar o gerenciamento do projeto. Principalmente em relação 

ao modelo de dimensões, onde nunca pensei sobre indicadores de impacto na equipe. 

Quando a gente está mergulhado no projeto, não vê”. (Entrevistado  8) 


