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RESUMO 

 

 

A ciência e a tecnologia têm relação direta com o desenvolvimento de um país. Os projetos de 

pesquisa e desenvolvimento na CNEN são financiados pelos recursos diretos do orçamento da 

União e das Agências de Fomento como a FINEP e o CNPq.  De um modo geral os gerentes 

de projetos acreditam que conseguem ter sucesso quando completam um projeto no prazo 

programado, no orçamento e nos requisitos previstos, que é comumente conhecido como 

“restrição tripla” ou “triângulo de ferro”. Entretanto, na revisão da literatura verificou-se 

outros critérios de avaliação do sucesso nos projetos, como os benefícios gerados à sociedade, 

o desenvolvimento das capacidades da equipe, as oportunidades futuras, novas tecnologias, 

entre outros. Diante dessa questão, buscando auxiliar o gestor na avaliação dessa tipologia de 

projetos, a pesquisa propôs um modelo com critérios e requisitos baseado na revisão da 

literatura e buscou através de um questionário medir os graus de importância e de utilização 

desses critérios junto aos especialistas da CNEN, que atuam diretamente na execução desses 

projetos. Os resultados revelaram que os critérios propostos no modelo possuem um grau de 

importância alto, com uma queda em relação à utilização, indicando que os critérios utilizados 

no modelo podem auxiliar os gestores na avaliação dessa tipologia de projeto. 

      

Palavras-chave : Projetos de P&D; Critérios de Avaliação de  Projetos; Avaliação de 

projetos de P&D



  

 

ABSTRACT 

 

 

Science and technology are directly related to the development of a country. The research and 

development projects in CNEN are financed by the direct resources of the budget of the 

Union and of the Development Agencies such as FINEP and CNPq. In general, project 

managers believe they can succeed when they complete a project on schedule, budget, and 

anticipated requirements, which is commonly known as a "triple constraint" or "iron triangle." 

However, in the review of the literature, other criteria for evaluating success in projects, such 

as the benefits generated by society, the development of the team's capabilities, future 

opportunities, new technologies, among others, were verified. In this way, in order to assist 

the manager in the evaluation of this type of project, the present research carried out a review 

in the literature aiming to find concepts about success in projects and their evaluation criteria, 

proposed a model based on the theoretical reference and Importance and use of these criteria 

with the CNEN specialists, who work directly in the R & D projects of a public ICT in the 

nuclear area. The results showed that the criteria proposed in the model have a high degree of 

importance and show a decrease in the degree of utilization, suggesting that the criteria used 

in the model can help managers in the evaluation of these projects 

 

Keywords: R&D projects; Project Evaluation Criteria; Evaluation of R&D projects 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

“Uma ligeira olhada pelo mundo nos leva a concluir que a linha divisória básica 

entre um país desenvolvido e um não desenvolvido pode ser determinada pelo estágio da 

ciência e da tecnologia deste ou daquele.” (QUEIROZ, 2007). 

Segundo a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura -  

UNESCO, na área de ciência e tecnologia, o maior desafio do Brasil é a elaboração e a 

implementação de uma política de longo prazo que permita ao desenvolvimento científico e 

tecnológico alcançar a população e que efetivamente tenha um impacto determinante na 

melhoria das condições de vida da sociedade. 

(http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/natural-sciences/science-and-technology/science-

and-technology-policy/) 

As Instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico são de suma importância 

para o desenvolvimento econômico dos países competitivos, tanto em função do alto valor 

agregado aos seus produtos, quanto à qualidade dos postos de trabalho que geram, em 

função da qualificação obtida.  Um exemplo são as empresas instaladas no Vale do Silício 

nos Estados Unidos, que têm taxas elevadas de crescimento em comparação ao restante do 

país (PORTER, 2010) 

O domínio da informação, principalmente da científica e tecnológica, é condição 

básica para o desenvolvimento das nações, empresas e indivíduos. Por essa razão, nos países 

desenvolvidos se investe pesadamente em ciência e tecnologia, gerando uma mudança 

acelerada e contínua nos padrões tecnológicos e, por consequência, nos padrões de 

competitividade (LIMA et al, 2007). 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN é uma autarquia federal 

vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e conforme determinação legal, 

têm as finalidades de colaborar na formulação da política nacional de energia nuclear, 

executar ações de pesquisa, desenvolvimento, promoção e prestação de serviços na área de 

tecnologia nuclear e suas aplicações para fins pacíficos e regular, licenciar, autorizar, 

controlar e fiscalizar essa utilização. (BRASIL, 1989).  



12 

 

Conforme a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a CNEN se enquadra como 

uma Instituição Cientifica e Tecnológica – ICT, por ter em sua missão executar atividades 

de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico (BRASIL, 2004).  

Conforme previsto no Programa de Política Nuclear - PPN, que está inserido no 

Plano Plurianual de Atividades do Governo Federal – PPA - 2016/2019, a política nacional 

de atividades nucleares tem como um de seus objetivos, desenvolver ciência e tecnologia 

nucleares e correlatas para geração de energia, medicina, indústria, agricultura e meio 

ambiente; e atender ao mercado de equipamentos, componentes e insumos para indústria 

nuclear e de alta tecnologia. 

A CNEN atua na pesquisa e desenvolvimento em conformidade com a Lei nº 7.781 

de 1989, que atribui à CNEN promover e incentivar a pesquisa científica e tecnológica no 

campo da energia nuclear. Os produtos ofertados por suas atividades de P&D são 

conhecimento científico (publicações técnicas) e tecnologia (protótipos, processos, métodos, 

softwares) nas áreas nuclear e correlatas. São oferecidas consultorias técnicas (que envolvam 

P&D) para empresas do setor produtivo que pretendam utilizar técnicas nucleares em suas 

atividades rotineiras ou na solução de problemas tecnológicos específicos a partir de técnicas 

nucleares. São produtos e serviços com alto grau de especialidade e com alto valor técnico-

científico agregado. (CNEN, 2015) 

Uma das macrofunções orçamentárias da CNEN é denominada “Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação” que no ano de 2014 desenvolveu mais de 500 pesquisas nos 

diversos campos de aplicação da tecnologia nuclear, que levaram a 800 publicações, além de 

14 pedidos de patentes e 35 registros de marcas de radiofármacos (CNEN, 2015). 

Para o desenvolvimento desses projetos de pesquisa e desenvolvimento – P&D, que 

resultarão em novos produtos e serviços, se faz necessário à alocação de recursos oriundos 

do orçamento da União ou através dos adquiridos nas agências de fomento a pesquisa como 

a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico - CNPq, entre outras. 

De um modo geral os gerentes de projetos acreditam que conseguem ter sucesso 

quando completam um projeto no prazo programado, no orçamento e nos requisitos 

previstos, que é comumente conhecido como “restrição tripla” ou “triângulo de ferro”, do 

gerenciamento de projetos. Os desvios da “restrição tripla” são vistos como sinais negativos 

que devem ser evitados ou corrigidos (SHENHAR; DVIR, 2010, p. 21). 

No entanto, na revisão da literatura outros critérios de avaliação de projetos são 

identificados, tais como, os benefícios gerados à sociedade, o desenvolvimento das 
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capacidades da equipe, as oportunidades futuras, novas tecnologias, entre outros, que por 

vezes não têm a mesma atenção por parte de quem executa e do gestor responsável pelo 

fomento dos recursos. 

Importante salientar, que todos os projetos de P&D convivem com um componente 

de incerteza com relação aos seus resultados. Quanto maior o desconhecimento com relação 

aos resultados esperados, maior o risco relacionado ao projeto (PINHEIRO et al., 2006). 

O pesquisador que atua diretamente nos projetos de P&D, de um modo geral, possui 

uma visão diferenciada com relação aos resultados, do gestor dos recursos, que tem como 

indicadores importantes, por exemplo o controle de custos, prazos e escopo. 

O presente trabalho visou colaborar com os gestores dos recursos, na avaliação 

desses projetos de P&D, buscando na literatura critérios de avaliação e testando um modelo 

junto aos especialistas da instituição, que atuam diretamente na execução desses projetos. 

Nesse sentido, torna-se necessário compreender a relação entre os critérios de 

avaliação de projetos oriundas da revisão da literatura e o especialista, que atua diretamente 

nesses projetos de P&D e entrega o produto final, com o intuito de orientar o gestor na 

condução desses projetos. 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

Booth, Colombo e Willians (2005, p.64) afirmam que: 

Ao se defrontar com um problema prático, cuja solução não fica imediatamente 

óbvia, normalmente se faz uma pergunta cuja resposta supostamente irá ajudá-lo a 

resolver o problema e que essa resposta é encontrada através da proposição de um 

problema de pesquisa, definido pelo que você não sabe ou não entende, mas sente 

que deve saber e entender. (Booth, Colombo e Willians, 2005, p. 64) 

 

Como abordado anteriormente, a ciência e a tecnologia exercem um papel 

fundamental no desenvolvimento de um país. A CNEN, no papel de uma ICT pública, 

através de seus projetos de pesquisa, desenvolve produtos e serviços em benefício do cliente 

e da sociedade. 

Em virtude do exposto, da ausência de pesquisas que tratem do assunto de forma 

interdependente, conforme figura 1 e com intuito de contribuir na avaliação desses projetos, 

pergunta-se: Como uma proposta de um modelo de avaliação de projetos pode orientar o 

gestor na condução dos projetos de P&D em uma ICT pública da área nuclear? 
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  Figura 1: Relação de interdependência dos assuntos da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

1.3 OBJETIVO GERAL 

Em função das considerações acima dispostas, o objetivo geral deste trabalho é com 

base na fundamentação teórica, propor um modelo de avaliação de projetos com critérios e 

requisitos e realizar uma avaliação do Grau de Importância - GI e do Grau de Utilização - 

GU desses critérios nos projetos de P&D em uma ICT pública da área nuclear, na visão do 

especialista que atua diretamente na execução da pesquisa cientifica e tecnológica e dessa 

forma contribuir com o gestor na orientação e avaliação desses projetos. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos da presente pesquisa são: 

 

 Por meio da revisão de literatura, apresentar as proposições conceituais 

relacionadas ao tema sucesso em projetos e identificar critérios utilizados em 

sua avaliação; 

 Com base na literatura, propor um modelo de avaliação de projetos; 

PROJETOS DE 
P&D

CRITÉRIOS 
DE 

AVALIAÇÃO 
DE 

PROJETOS 

ICT 
PÚBLICA 
DA ÁREA 
NUCLEAR

AUSÊNCIA DE 

PESQUISAS 

INTERDEPENDENTES 
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 Com base no modelo proposto, avaliar os projetos de P&D de em uma ICT 

pública na área nuclear, quanto ao GI e ao GU. 

1.5 QUESTÕES DA PESQUISA 

Neste contexto, as questões da pesquisa são: 

 

 Como a literatura define sucesso em projetos e quais seriam os critérios 

utilizados para avaliação? 

 Como um modelo baseado na literatura pode avaliar os projetos de P&D em 

uma ICT pública na área nuclear?  

 Qual o GI e o GU dos critérios desse modelo, aplicados aos projetos de P&D 

em uma ICT pública na área nuclear? 

1.6 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

O tema sucesso em projetos é amplamente discutido, porém com um nível de 

consenso baixo  (CARVALHO; RABECHINI JUNIOR, 2015; IKA, 2009; JHA; IYER, 

2006; PINTO; SLEVIN, 1987). Dessa forma, em função da ausência de pesquisas sobre o 

tema em projetos de P&D, o presente trabalho busca, com base na fundamentação teórica, 

propor um modelo de avaliação e demonstrar no ponto de vista dos especialistas que atuam 

diretamente na pesquisa cientifica e tecnológica, de qual o GI e o GU dos critérios desse 

modelo buscando contribuir com o gestor sobre a forma de se avaliar os projetos de P&D.  

1.7 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

A presente pesquisa foi realizada nos Institutos da CNEN no Rio de Janeiro e em 

suas unidades localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Goiás. O 

foco será os servidores com vinculo institucional que exercem o cargo de Pesquisador e 

atuem diretamente em projetos de P&D. 
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O questionário foi aplicado nos meses de outubro e novembro de 2016. 

1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho está estruturado em 6 capítulos, conforme a seguir descrito: 

Capítulo 1: Na introdução é apresentada a contextualização do tema com os aspectos 

da pesquisa e desenvolvimento, área de atuação da CNEN e um breve contexto sobre 

projetos. 

Capítulo 2: É apresentada a revisão da literatura sobre projetos, pesquisa e 

desenvolvimento, sucesso em projetos e critérios de sucesso em projetos. 

Capítulo 3: É apresentada a metodologia que norteou a pesquisa com todos os meios 

que foram utilizados para a obtenção dos resultados. 

Capítulo 4: É apresentado um modelo de avaliação de projetos com base na revisão 

da literatura. 

Capítulo 5: São apresentados e analisados os dados oriundos do instrumento de 

pesquisa. 

Capítulo 6: São apresentadas as conclusões da pesquisa com base nos dados 

levantados e análises efetuadas além de sugestões e recomendações para pesquisas futuras. 

 



17 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo será apresentada a revisão da literatura, onde se pretende fundamentar 

teoricamente a pesquisa, tendo por base as palavras chave resultantes do estudo 

bibliométrico. 

Segundo Gray (2012), a revisão bibliográfica demonstra as teorias, os argumentos e 

as polêmicas essenciais no campo e destaca as formas como a pesquisa na área foi realizada 

por outras pessoas. 

Também serão abordados aspectos teóricos relativos a projetos e pesquisa e 

desenvolvimento. 

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE PROJETO E PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

2.1.1 Projeto 

Projeto, segundo a definição do PMBOK®: 

“Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um 

início e um término definidos. O término é alcançado quando os objetivos do 

projeto são atingidos ou quando o projeto é encerrado porque os seus objetivos não 

serão ou não podem ser alcançados, ou quando a necessidade do projeto deixar de 

existir. (guia PMBOK, 2013)” 

Segundo Kerzner (2011), para entender o gerenciamento de projetos deve-se 

começar com a definição de projeto, que pode ser considerado como sendo quaisquer série 

de atividades e tarefas que: 

  

 Possuem um objetivo específico a ser atingido dentro de determinadas 

especificações; 

 Possuem datas de início e término definidas; 

 Possuem limites de financiamento (se aplicável); 

 Consomem recursos humanos e não humanos (dinheiro, pessoas, 

equipamentos); 

 São multifuncionais (cruzam diversas linhas funcionais). 
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Turner (2009, p. 3) tem uma visão diferenciada do conceito de projeto: 

 

Um projeto é uma organização temporária. Temos uma visão de uma condição 

futura que desejamos alcançar, e precisamos de recursos para fazer o trabalho para 

entregá-lo. Então, nós criamos uma nova organização dentro dos quais esses 

recursos podem trabalhar. Essa organização terá apenas uma existência temporária, 

sendo dissolvida quando a nova condição é alcançada... o conceito do projeto 

como uma organização temporária em que nos reunir recursos para fazer o 

trabalho e alcançar nossa condição futura desejada é fundamental. Muitas pessoas 

definem um projeto como uma tarefa temporária, ou esforço temporário 

(PMBOK). Eu gosto de diferenciar entre uma tarefa temporária dada a rotina da 

organização e uma organização temporária criada especificamente para entregar o 

projeto (TURNER 2009, p,3). 

 

Munns e Benjamin (1996) define projeto como a busca de um objetivo específico, 

que envolve uma série de atividades e tarefas, que consomem recursos e que têm que ser 

completadas dentro de uma determinada especificação, com datas de início e fim definidas. 

Está relacionado com a definição e seleção de uma atividade que será de benefício geral para 

a organização e tende a ser de longo-prazo, orientada para a vida útil esperada. 

Segundo Vidal e Marle (2008), um projeto é um esforço temporário empreendido e 

único para entregar um resultado. Este resultado é sempre uma mudança na organização, 

seja em seus processos, desempenho, produtos ou serviços. Recursos são consumidos para 

produzir resultados, que podem ser entregas e/ou melhoria de desempenho e/ou melhoria de 

habilidades e conhecimentos.  

Os projetos são os vetores das mudanças, da implementação das estratégias e das 

inovações que trazem vantagens competitivas para as empresas (MARQUES JUNIOR; 

PLONSKI, 2011). 

Os projetos também se caracterizam por sua tipologia. Os autores classificam os 

projetos através de vários critérios. Shenhar e Divir (2001) sustentam uma abordagem 

contingencial, onde o mito do one-size-fits-all (os fatores são universais) conduz 

frequentemente ao fracasso. Na tabela 1 alguns modelos de tipologia de projetos são 

apresentados. 
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  Tabela 1: Tipologias de projetos 

 

             Fonte: Elaboração própria 

 

 

O modelo diamante de Shenhar e Dvir (2007) denominado NTCP foi escolhido por 

demonstrar como os projetos podem ser diferentes. O nome NTCP vem das dimensões 

utilizadas para avaliar os projetos – Novelty (Inovação, novidade), Technology (Tecnologia), 

Complexity (Complexidade) e Pace (Passo, Ritmo). Cada dimensão inclui três ou quatro 

níveis, conforme apresentado no quadro 1. 

 

Quadro 1: Modelo NTCP 

 

Dimensão Característica Níveis Características do 

Projeto 

Inovação Avalia a familiaridade dos clientes 

com o produto e a incerteza do 

projeto, influenciando na definição dos 

requisitos do projeto.  

Derivativo Melhoria em 

produtos existentes 

Plataforma Lançamentos da 

mesma linha de 

produtos  

Inovação Produtos novos. 

Tecnologia  Avalia a existência e utilização da 

tecnologia, havendo grande impacto se 

a empresa tem o domínio da 

tecnologia em questão. 

Baixa 

Tecnologia 

Tecnologias 

existentes e 

conhecidas 

Média 

Tecnologia 

Tecnologias 

existentes com 

novas 

características 

Critério de classificação Autor 

Tecnologia, tamanho, complexidade, 

risco e outras variáveis. 

Incerteza tecnológica: baixa, média, 

alta e muito alta 

(SHENHAR et al., 2001a) 

“Modelo I4” – classificados em: 

 Imediato 

 Impacto 

 Inovação  

 Integração  

(CARVALHO; RABECHINI 

JUNIOR, 2010) 

“Diamante NTCP” 

 Novidade:  

 Complexidade 

 Tecnologia 

 Passo 

(DVIR; SHENHAR, 2007) 
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Alta 

Tecnologia 

Tecnologia nova, 

mas disponível para 

o projeto 

Super Alta 

Tecnologia 

Tecnologias ainda 

não conhecidas 

Complexidade Avalia a complexidade tanto do 

produto quanto do projeto, definindo a 

granularidade de sua estrutura de 

gerenciamento. 

Montagem Montagem de 

módulos em uma 

única unidade com 

função específica 

Sistema  Conjunto de 

subsistemas com 

diversas funções 

Matricial Coleção de 

sistemas distintos 

com mesmo 

propósito. 

Passo (ritmo) Avalia a urgência do projeto e as 

consequências de sua não realização. 

Regular  

 

Não há criticidade 

de prazo 

Competitivo 

 

Visam aproveitar 

oportunidades ou 

buscam 

posicionamento 

estratégico 

Crítico 

 

Foco em completar 

o projeto em data 

que não pode ser 

alterada 

Ataque 

 

Ocorrem em crises 

Fonte: Shenhar e Dvir (2010, p. 58–61) 

 

O modelo acima mencionado é uma estrutura que pode ser utilizada no momento da 

tomada de decisões sobre projetos e como eles devem ser gerenciados. Essas decisões 

passam por fatores de seleção do projeto correto e seus gerentes, alocação de recursos, 

planejamento, avaliação dos riscos, seleção do estilo de gerenciamento, seleção da estrutura, 

processos de construção e escolha de ferramentas. 

Para Shenhar e Dvir (2010) os projetos devem ter uma abordagem adaptativa, pois 

não são apenas um conjunto de atividades que precisam ser completadas em tempo. Em vez 

disso, projetos são processos relacionados aos negócios que precisam atender resultados.  

A tabela 2 mostra a comparação entre o gerenciamento de projetos com a abordagem 

tradicional e a adaptativa. 
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Tabela 2: Comparação entre o gerenciamento de projetos com abordagem tradicional e 

adaptativa. 

Abordagem Tradicional Adaptativo 

Meta do projeto Fazer com que o trabalho 

seja feito no tempo 

programado, do orçamento e 

requisitos. 

Obter resultados de 

negócios, satisfazer critérios 

múltiplos. 

Plano do projeto Um conjunto de atividades 

que são executadas como 

planejadas para satisfazer a 

restrição tripla. 

Uma organização e um 

processo para alcançar as 

metas esperadas e os 

resultados do negócio. 

Planejamento Planejar uma única vez no 

início do projeto. 

Planejar no início e 

replanejar quando 

necessário. 

Abordagem gerencial Rígida, focada no plano 

inicial. 

Flexível, mutável, 

adaptativa. 

Trabalho do projeto Previsível, certo, linear, 

simples. 

Imprevisível, incerto, não-

linear, 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 nos trilhos. 

Identifica as mudanças no 

ambiente e ajusta o plano. 

Distinção Todos os projetos são iguais Projetos diferem 

Estilo gerencial Tamanho único Abordagem adaptativa; um 

tamanho não serve para 

todos. 

Fonte: Shenhar e Dvir (2010, p. 23) 

 

Para os autores, a abordagem adaptativa surge para se quebrar paradigmas do 

gerenciamento de projetos e aceitar as coisas como elas são.  Ela representa uma mudança 

no pensamento, que é inevitável para se cumprir os desafios organizacionais 

contemporâneos.  

Importante salientar, que todos os projetos de P&D convivem com um componente 

de incerteza com relação aos seus resultados. Quanto maior o desconhecimento com relação 

aos resultados esperados, maior o risco relacionado ao projeto (PINHEIRO et al., 2006). 
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2.1.2 Pesquisa e Desenvolvimento 

Conforme o Manual Frascati (2002), da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico - OCDE, a pesquisa e desenvolvimento compreende trabalho 

criativo realizado de forma sistêmica com intuito de ampliar o conhecimento do homem, da 

cultura e da sociedade, bem como a utilização deste conhecimento para novas aplicações. 

O Manual prevê que P&D abrange três atividades: a pesquisa básica que é um 

trabalho experimental ou teórico principalmente para adquirir novos conhecimentos sobre os 

fundamentos de fenômenos e fatos observáveis, sem qualquer aplicação ou utilização 

prevista; a pesquisa aplicada é uma investigação original também com a finalidade de 

adquirir novos conhecimentos, no entanto dirigida para um fim específico, e o 

desenvolvimento experimental que é um trabalho sistemático com base nos conhecimentos 

existentes adquiridos com pesquisa e/ou experiência prática, que é dirigido à produção de 

novos materiais, produtos, processos e serviços ou melhorar os já existentes.  

O objetivo final de projetos de pesquisa e desenvolvimento é geralmente para criar 

conhecimento, mas também para transferir com sucesso os resultados à indústria para 

posterior comercialização (FIEHE, S., WAGNER, G., SCHLANSTEIN, P., 2014).  

Os projetos de P&D se caracterizam pela geração de novos conhecimentos e têm 

características peculiares em um processo científico e atua em um ambiente de alta 

complexidade e imprevisibilidade. Condição esta, que requer ciclos mais longos para os 

projetos alcançarem o nível de maturidade requerido, gerando maiores riscos no 

desenvolvimento e incertezas no resultado. (LARUCCIA et al., 2012). 

Dessa forma, mensurar o sucesso em projetos de P&D das ICTs públicas se torna 

desafiador, em função de suas peculiaridades e incertezas. 

2.1 SUCESSO EM PROJETOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Inicialmente ressalta-se, que em virtude de um dos objetivos da pesquisa ser a 

proposição de um modelo de avaliação de projetos, utilizou-se a expressão “sucesso em 

projetos”, em face da sua utilização nos artigos científicos internacionais. 
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Aqui buscou-se apresentar as proposições conceituais relacionadas ao tema sucesso 

em projetos e seus critérios de avaliação, atender um objetivo específico, responder uma 

questão da pesquisa bem como ajudar a responder o problema da pesquisa. 

O sucesso de uma empresa orientada a projetos está diretamente ligado aos 

resultados obtidos em cada um de seus projetos, já que constituem seu negócio fundamental 

(KERZNER, 2006).  Em organizações cujo foco está em outros processos, a execução de 

projetos tem como principal função sustentar as suas atividades estratégicas e não as 

rotineiras (MORIOKA; MONTEIRO; CARVALHO, 2015). 

Desde o final dos anos 60, pesquisadores em gerenciamento de projetos vêm 

tentando descobrir os fatores que conduzem os projetos ao sucesso e os resultados estão 

refletidos na literatura (COOKE-DAVIES, 2002).  

Dos anos 60 aos 80 o importante era a implementação do projeto e sua entrega, com 

métricas de custo, tempo e especificação sendo suficientes para avaliar o sucesso do projeto, 

conforme apontado por Jugdev e Muller (2006). 

Pinto e Slevin (1988) nos anos 80 já apontavam que a simples medição de tempo, 

custo e performance já não eram suficientes para a avaliação do sucesso em projeto. 

Medidas como a satisfação do cliente externo e o interno (equipe), a efetividade com a 

utilização do produto já se tornavam importantes, conforme demonstrado na figura 2. Ainda 

assim, tempo, custo e qualidade são critérios muito utilizados para a medição de sucesso em 

projetos (PAPKE-SHIELDS; BEISE; QUAN, 2010). 

 

Figura 2: Modelo de sucesso em projetos 

Fonte: Adaptado de Pinto e Slevin (1988) 

 

Sucesso

Utilização

Satisfação

Efetividade

Performance

Custo

Tempo
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De qualquer forma, muitos autores afirmam que o tema sucesso em projetos é 

amplamente discutido, porém com um nível de consenso baixo  (IKA, 2009; JHA; IYER, 

2006; PINTO; SLEVIN, 1988). 

Segundo Yu, Fleet e Bowers (2005) os critérios custo, tempo e qualidade têm sido 

criticados por serem inadequados por várias razões, e tentativas têm sido feitas para 

ultrapassar as insuficiências percebidas Estas tentativas podem ser agrupadas em duas 

abordagens diferentes: uma para adicionar mais dimensões aos critérios básicos e a outra 

para reduzir a menos. 

Roger Atkinson (1999) propôs um novo modelo mais abrangente para o 

entendimento de sucesso em projetos, denominado “square route”, que vai além do 

“triangulo de ferro” (custo, tempo e qualidade) que vinha sendo utilizado ao longo do tempo, 

conforme figura 3 e quadro 2 

 

        Figura 3: “Square route” para entender sucesso em projetos 

        Fonte: Atkinson (1999) 

 

Quadro 2: Modelo de Sucesso em Projetos. 

Triangulo de 

ferro 

Informação do 

Produto 

Benefícios à 

Organização 

Benefícios às Partes 

Interessadas 

Triangulo de ferro
Informação do 

Produto

Benefícios às Partes 
Interessadas

Benefícios à 
Organização
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 Custo 

 Qualidade 

 Tempo 

 Confiabilidade 

 Validade 

 Informação 

sobre a 

qualidade 

 Melhora da 

eficiência e 

eficácia 

 Aumento de 

lucros 

 Objetivos 

estratégicos 

 Aprendizagem 

organizacional 

 Redução do 

desperdício 

 Satisfação do usuário 

 Satisfação da equipe 

do projeto 

 Impacto social e 

ambiental 

 Impacto econômico 

 Desenvolvimento 

pessoal 

 Aprendizagem 

profissional 

 

Fonte: Atkinson (1999) 

 

Para De Wit (1988), Munns & Bjeirmi (1996), Baccarini (1999), Shenhar et al 

(2001a) e Papke-Shields et al (2010) existe a distinção entre sucesso em projetos, que está 

relacionado ao cumprimento dos seus objetivos mais amplos do atendimento das 

expectativas das partes interessadas durante todo o seu ciclo de vida, enquanto que o sucesso 

no gerenciamento de projetos deve ser medido pela tradicional tríade custo, tempo e 

qualidade, conforme demonstrado na figura 4. Cooke-Daves (2002) afirma que o sucesso do 

projeto é mais difícil que a gestão em si.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

          

           Figura 4: Ciclo de vida do produto 

           Fonte: Adaptado de Baccarini (1999) 

 

Chan e Chan (2004) desenvolveram um quadro consolidado para a mensuração de 

sucesso em projeto, conforme demostrado na figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Sucesso no gerenciamento            Sucesso do produto 

 

 

                          Ciclo de vida do produto 

Ciclo de vida do projeto 

       Fases do projeto        Fase relativas ao uso do produto 

                     Sucesso no Projeto 
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Figura 5: Consolidação de critérios para o sucesso do projeto 

Fonte: Chan e Chan (2004) 

Judgev and Muller (2006) citam o exemplo do Sydney Opera House que demorou 15 

anos para ser construído, foi 14 vezes acima do orçamento, no entanto é exibido com 

orgulho como uma obra-prima de engenharia. Os próprios autores afirmam que o 

gerenciamento de projetos pode ter valor estratégico quando uma clara conexão é feita entre 

o quão eficiente e efetivo um projeto foi e como os produtos e serviços gerados forneceram 

valor ao negócio. 

Seguindo essa linha de raciocínio, Thomas et al. (2008) afirmam que existem muitos 

exemplos, onde os objetivos iniciais do projeto não foram cumpridos, entretanto, o cliente 

ficou satisfeito com o resultado. Para Bryde (2005), alguns critérios são claramente 

mensuráveis, mas outros são subjetivos ou psicossociais. 

Sucesso em projetos é um constructo multidimensional que inclui a curto prazo o 

eficiente gerenciamento do projeto e a realização a mais longo prazo dos resultados 

desejados, isto é, a eficácia e o impacto (SHENHAR; LEVY; DVIR, 1997). Andersen et al 

(2006) identificaram que os critérios de sucesso a curto prazo estão ligados à conclusão 

dentro do tempo e no orçamento e a longo prazo a contribuição para a saúde organizacional 

na forma de sucesso estratégico e pessoal da equipe, bem como a experiência adquirida 

pelas partes interessadas.    

Outro aspecto relevante é a abordagem contingencial dos projetos, ou seja, a maioria 

dos autores considera que todos os projetos não partilham do mesmo universo de 

características e que o termo “one size fits all”, não deve ser utilizado para diferentes tipos 

Sucesso do 
Projeto

Custo

Tempo

Segurança e 
Saúde

Satisfação 
dos 

participantes

Satisfação 
dos usuários 

Performance 
Ambiental

Valor 
comercial/lucro 

Qualidade e 
especificações 

técnicas
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de projeto (SHENHAR, 2001). Borges e Carvalho (2015) identificaram que a tipologia dos 

projetos influencia no nível de importância atribuído aos critérios de sucesso. 

Jugdev and Muller (2006) revisaram a literatura com relação aos critérios utilizados 

para se avaliar o sucesso dos projetos em 40 anos e  concluíram que houve uma evolução de 

definições que eram limitadas ao ciclo de vida do projeto para as que refletem uma 

valorização do produto e do seu ciclo de vida, conforme abordado a seguir pelo autor: 

 

 (1960’s - 1980’s) - Implementação do projeto e entrega. Métricas simples 

eram utilizadas para classificar o sucesso do projeto, como custo, tempo e 

especificação; 

 (1980’s - 1990’s) - A ênfase foi o desenvolvimento de listas de fatores 

críticos de sucesso.  

 (1990’s – 2000’s) – Surgimento de frameworks dos fatores de sucesso em 

projetos. A maioria das publicações apontava que o sucesso envolvia as 

interações entre a organização e o destinatário final. 

 Século 21 – Gerenciamento estratégico do projeto. Os critérios de sucesso 

devem ser acordados pelos “stakeholders” antes do início e revisados durante 

o projeto, a relação colaborativa entre o patrocinador e o gerente de projeto 

deve ser mantida e ambos devem ver o projeto como parceiros, o gerente de 

projetos deve ser habilitado para lidar com imprevistos e deve haver interesse 

do patrocinador no desempenho do projeto. 

 

Como pôde ser observado, ao longo do tempo o entendimento de critério de sucesso 

evoluiu da simplista tríade tempo, escopo e custo para algo que engloba mais critérios. 

Modelos de mensuração para o sucesso que são aplicáveis para diferentes tipos de projetos 

ou diferentes aspectos foram desenvolvidos (JOSLIN; MÜLLER, 2015). O tema sucesso em 

projetos tem sido alvo de discussões produtivas na literatura de gerenciamento de projetos 

(CARVALHO; RABECHINI JUNIOR, 2015) 

Serrador e Turner (2015) realizaram estudo sobre a relação entre eficiência do 

projeto, definida através da tríade custo, tempo e escopo e o sucesso do projeto, que tem 

uma definição mais ampla dos negócios e objetivos da empresa definidos pelos seus 

“stakeholders” chaves. Concluíram que em geral o sucesso do projeto é um conceito muito 

mais amplo que o tradicional “triangulo de ferro”, embora este não deva ser ignorado, 
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reforçando o sugerido por diversos autores como Shenhar et al (1997), Cooke-Daves (2002); 

Jugdev and Muller (2006); Thomas et al (2008); Turner and Zolin (2012). 

O guia PMBOK, como exemplo, em sua 5ª edição (2013), não apenas mencionou a 

restrição tripla, custo, tempo e qualidade, como também incluiu a satisfação das partes 

interessadas como medida que impacta no sucesso do projeto. 

Para Toor e Ogunlana (2010) e Chou e Yang (2012) o critério de sucesso pode variar 

de projeto para projeto, dependem do seu contexto, e das perspectivas dos seus stakeholders. 

Nessa linha, Chou and Yang (2012) aplicaram a teoria da relevância dos stakeholders e 

identificaram uma forte influência dos interesses destes no sucesso. Para Mcleod, Doolin e 

Macdonell (2012) diferentes expectativas dos stakeholders influenciam a percepção do 

resultado do projeto e como suas avaliações podem diferir ao longo do tempo do projeto.  

Kerzner (2010) sugeriu que, além da eficiência e eficácia há medidas comuns de 

sucesso entre os setores público e privado. O setor público é mais focado na minimização 

dos custos e alcance da satisfação das partes interessadas, enquanto o privado se concentra 

em maximizar os lucros e satisfação do cliente. Toor e Ogunlana (2010) realizaram estudo 

em grandes projetos do setor público na Tailândia e demonstraram que a satisfação das 

partes interessadas, segurança, prevenção de conflitos e a eficaz utilização dos recursos 

complementaram o “triângulo de ferro” como medidas de desempenho importantes. White e 

Fortune (2002) também identificaram o cumprimento dos padrões de segurança como 

critério importante. 

Segundo Todorovic et al (2014) um dos principais problemas para gestão do 

conhecimento em um ambiente de projetos é a má análise do sucesso do projeto e a falta de 

documentação adequada sobre o resultado dos projetos anteriores. 

Outro aspecto importante para este estudo e levantado por Muller e Turner (2007) é 

que existem 2 componentes para o sucesso em projetos: 

 

 Fatores de sucesso em projetos: Elementos de um projeto que podem ser 

influenciados para aumentar a probabilidade de sucesso e são variáveis 

independentes; 

  Critérios de sucesso em projetos: Medidas pelas quais são julgados o êxito 

em um projeto e são variáveis dependentes que medem o sucesso no projeto. 

 

Na presente pesquisa a medição será feita pelos critérios de sucesso. 
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Conforme abordado por Koops et al (2015) existe uma lacuna na literatura de 

gerenciamento de projetos com relação aos objetivos e critérios de sucesso na percepção do 

gerente de projeto público.  Nesse sentido, a presente pesquisa visa verificar a percepção dos 

pesquisadores da CNEN quanto ao grau de importância dos critérios de sucesso nos seus 

projetos de P&D. 

Westerveld (2003) juntou grupos de critérios de sucesso e fatores críticos de sucesso 

em projetos com base na literatura e propôs as áreas que formam um Modelo de Excelência 

em Projeto, conforme apresentado na tabela 3.  

 

Tabela 3: Áreas para o Modelo de Excelência em Projeto relativas aos critérios. 

 

Área Descrição 

1 Resultados do Projeto (orçamento, 

cronograma e qualidade) 

Quase todos os projetos terão programação 

específica, orçamento e qualidades 

limitados. 

 

2 Avaliação pelo cliente 

 

O cliente iniciou o projeto para atender uma 

necessidade específica. Quais aspectos e 

fatores o cliente valoriza no julgamento do 

sucesso do projeto? 

 

3 Avaliação pela equipe do projeto 

 

A equipe do projeto está preocupada em 

atingir suas metas pessoais e ter um bom 

ambiente de trabalho. 

 

4 Avaliação dos usuários finais 

 

Os usuários estão interessados em todo o 

projeto e a funcionalidade do produto final. 

 

5 Avaliação do patrocinador  

 

 

 

6 Avaliação dos stakeholders 

 

Os patrocinadores querem ter lucro no 

projeto. Eles estão interessados em novas 

encomendas e possibilidades de 

aprendizagem. 

 

 

Aquelas partes que não estão diretamente 

envolvidas no projeto, mas que têm forte 

influência. Por exemplo: grupos ambientais, 

cidadãos e agencias governamentais. As 

partes com interesses específicos. 

 

 

Fonte: Westerveld (2003) 
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Shenhar e Dvir (2007) enxergam o sucesso de um projeto como multidimensional e 

estratégico e sugerem em seu modelo baseado em 5 dimensões: eficiência, impacto para o 

cliente, impacto para a equipe, negócio e sucesso imediato e preparação para o futuro, 

conforme tabela 4 e os respectivos critérios de medição. 

Tabela 4: As 5 dimensões e seus critérios de medição de sucesso em projetos 

Dimensão Medição 

1 Eficiência Cumprimento do cronograma 

 Cumprimento do orçamento 

 

2 Impacto para a equipe Moral da equipe 

Desenvolvimento das capacidades da equipe 

Retenção da equipe 

Crescimento de membro da equipe 

 

3 Impacto para o cliente 

 

Cumprimento das especificações técnicas 

Desempenho funcional 

Atendimento das necessidades do cliente 

Utilização do produto pelo cliente 

Cliente satisfeito. 

 

4 Sucesso do negócio Sucesso comercial (venda, lucro) 

Criação de parcela no mercado 

 

5 Impacto para o futuro  Criação de novo mercado 

Criação de novo produto 

Desenvolvimento de nova tecnologia 

  

Fonte: Shenhar e Dvir  (2007) 

 

 Eficiência do projeto: Esta é uma dimensão de curto prazo e expressa a 

eficiência com que o projeto foi gerenciado. Se terminou no tempo e dentro 

do orçamento previsto. Embora essa dimensão possa indicar uma boa gestão, 

não mede se o projeto será considerado um sucesso a longo prazo e trará 

benefícios à organização; 

 Impacto para a equipe: Reflete como o projeto afeta os seus membros, o 

impacto cumulativo, ou seja, a satisfação do time, moral, lealdade da equipe 

com a organização, a retenção depois do projeto, o aprendizado, crescimento 

e capacidades; 

 Impacto para o cliente: Refere-se ao atendimento dos requisitos e 

necessidades dos clientes. As medidas de desempenho, requisitos funcionais e 

especificações técnicas são partes dessa dimensão e não da de eficiência, pois 
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têm um grande impacto sobre o cliente já que estes avaliam o produto e se 

atendem suas necessidades; 

 Sucesso do negócio: Refere-se ao impacto direto e imediato do projeto na 

organização principal; 

 Impacto para o futuro: Aborda a questão da preparação da infraestrutura 

organizacional e tecnológica para o futuro. É a dimensão mais a longo prazo 

envolvendo questões de como as organizações se preparam para futuras 

oportunidades, mercados, ideias, inovações e produtos. 

 

Turner e Zolin (2012) apresentaram um modelo de sucesso em projetos depois do 

proposto por Shenhar e Dvir (2007) estendido ao modelo de Turner (2009), conforme o 

quadro 3. 

Quadro 3: As 5 categorias e seus respectivos critérios de avaliação do sucesso em 

projetos. 

Eficiência Impacto na 

equipe 

Impacto no 

cliente  

Sucesso do 

negócio 

Impacto para 

o futuro 

Cumprimento do 

cronograma 

Satisfação da 

equipe 

Atendimento dos 

requisitos 

Venda Nova 

tecnologia 

Cumprimento do 

orçamento 

Moral da equipe Atendimento das 

especificações 

Lucro Novo 

Mercado 

Rendimento, 

performance e 

funcionalidade 

Habilidade Benefícios para 

o cliente 

Retorno do 

investimento 

Nova linha de 

produtos 

Outras definições 

de eficiência. 

Crescimento de 

membro da 

equipe 

Extensão do uso Fluxo de caixa Nova 

competência 

principal 

 Retenção de 

membro da 

equipe 

Cliente satisfeito Qualidade do 

serviço  

Nova 

capacidade 

organizacional 

 Stress da equipe Lealdade do 

cliente 

Medidas 

organizacionais 

 

  Reconhecimento 

da marca 

Aprovação 

regulatória 

 

   Parcela de 

mercado 

 

Fonte: Turner e Zollin (2012) 

  

Khan, Turner e Maqsood (2013) desenvolveram um modelo de critérios de sucesso 

em projetos derivado da revisão da literatura de 40 anos. O modelo é medido utilizando 5 

dimensões e 25 variáveis de sucesso, conforme descriminado a seguir na tabela 5.   
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 Tabela 5: Critérios de avaliação do sucesso em projetos segundo Khan, Turner e Maqsood 

(2013). 

 

1 Eficiência 

 Finalizado no prazo 

 Finalizado dentro do orçamento 

 Alteração mínima no escopo 

 Atividades realizadas como programado 

 Qualidade conforme a planejada 

 Respeito as normas ambientais 

 Cumprimento aos padrões de segurança 

Custo-benefício do trabalho 

2 Benefícios Organizacionais 

 

 

 

 

Aprendizado do projeto 

Aderência aos procedimentos definidos 

Produto final utilizado como o planejado 

Satisfação das necessidades dos usuários 

Novos conhecimentos adquiridos 

3 Impacto do Projeto 

 Impacto do projeto nos beneficiários são visíveis 

Projeto atingiu seu objetivo 

Satisfação do usuário final  

Reputação do projeto 

4 Potencial Futuro 

 

 

 

 

Habilitou outro projeto no futuro 

Motivou futuros projetos 

Melhoria na capacidade organizacional 

Recursos mobilizados e utilizados como planejado 

5 Satisfação dos Stakeholders 

 Satisfação do patrocinador 

Satisfação da Direção 

Atendimento aos requisitos do cliente 

Atendimento dos objetivos organizacionais 

Fonte: Khan, Turner e Maqsood (2013) 

 

Destaca-se que o autor utilizou o critério de respeito às normas ambientais na 

dimensão de eficiência, em função do “feedback” recebido de especialistas do setor público. 

Já Atkinson (1999) considera que esse critério deve estar disposto junto às partes 

interessadas. 
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Borges e Carvalho (2015) realizaram estudo que visou investigar a influência das 

variáveis tipologias de projeto e tipo de stakeholder nos critérios de sucesso em projetos e os 

resultados constataram que a tipologia dos projetos influencia no nível de importância 

atribuído aos critérios de sucesso.  As categorias e critérios mencionados na pesquisa estão 

dispostas na tabela 6 a seguir. 

Tabela 6: Critérios de sucesso em projetos segundo Borges e Carvalho (2015) 

1 Eficiência 

 Cumprimento do orçamento 

 Capacidade dos fornecedores 

 Nível de risco 

 Presença de desvios 

2 Impacto para a equipe 

 

 

 

 

Alta satisfação e moral da equipe 

Benefícios para o cliente 

Retenção de membros da equipe 

Ausência de conflitos 

Satisfação do gerente do projeto 

3 Impacto para os negócios 

 Medidas econômicas 

Tecnologia nova 

Mercado novo 

Nova competência essencial 

Nova capacidade organizacional 

4 Impacto para o cliente 

 

 

 

 

Cumprimento de requisitos 

Fluxo de caixa 

Satisfação e lealdade do cliente 

Reconhecimento da marca 

5 Sustentabilidade 

 Respeito ao meio ambiente 

Respeito à sociedade 

Conformidade com normas e legislação 

Segurança 

Atendimento às metas estratégicas 

Fonte: Borges e Carvalho (2015) 

 

 

Como observado, existe muita discussão no tema e muitos critérios foram 

desenvolvidos para a medição do sucesso nos projetos. Busca-se nessa pesquisa apresentar 

um modelo com base no que foi apresentado na revisão da literatura e a partir deste realizar 

um diagnóstico do GI e GU nos projetos de P&D em uma ICT pública na área nuclear. 
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta o método de pesquisa utilizado na dissertação que visa 

conhecer os critérios de avaliação de sucesso em projetos e identificar, na forma de 

diagnóstico, os que são relevantes para uma Instituição Pública de Pesquisa Científica e 

Tecnológica da área nuclear. 

3.1     ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

Segundo Guedes e Borchiver (2005), a bibliometria é um conjunto de leis e 

princípios que contribuem para estabelecer os fundamentos teóricos da Ciência da 

Informação. 

Visando identificar artigos relevantes e relacionados ao tema principal dessa 

dissertação realizou-se uma pesquisa na base Scopus através do acesso pelo portal de 

periódicos da CAPES. Essa base foi selecionada em função de sua abrangência e de ser 

reconhecida como a maior base de dados e documentos científicos do mundo. 

Em função do objetivo da pesquisa ser a proposição de um modelo de avaliação de 

sucesso em projetos e realizar um diagnóstico de quais os critérios de sucesso são mais 

relevantes para os projetos de P&D em uma ICT pública na área nuclear, a pesquisa 

concentrou-se no tema sucesso em projetos e respectivos critérios de avaliação. 

A busca foi realizada no mês de setembro de 2015 e foram utilizados inicialmente os 

termos “project management” e “project success” e “goverment” ou “public administration” 

ou “agency” e foram encontrados 22 registros. Analisando os títulos e resumos nenhum 

artigo foi selecionado, em função da não aderência ao tema o que demonstra pouca pesquisa 

acadêmica sobre o tema de sucesso em projetos na área pública 

Posteriormente utilizou-se apenas a palavra-chave “project success” foram 

encontrados 1.544 registros. Dentre essas publicações os Estados Unidos é que possui o 

maior número de registros com 549 publicações, seguido do Reino Unido com 159 e o 

Brasil aparecendo com 21. 

Refinando a busca, considerando todos os anos disponíveis, e utilizando os termos 

“project management” and “project success”, 766 registros foram encontrados. Utilizou-se o 

seguinte filtro: TITLE-ABS-KEY ( "project management" )  AND  TITLE-ABS-
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KEY ( "Project success" )  AND  DOCTYPE ( ar  OR  re )  AND  ( LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ENGI" )  OR  LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  "COMP" )  OR LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "DECI" )  OR  LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  "SOCI" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ECON" ) )  e 729 registros 

foram encontrados.  

O gráfico 1 demonstra a evolução do tema durante os anos, que comprova um 

crescimento considerável.  

 

 

            Gráfico 1: Evolução do tema durante os anos 

Fonte: Scopus 

O número crescente de pesquisas demonstra o interesse acadêmico no tema de 

sucesso em projetos. 

O gráfico 2 demonstra as áreas temáticas das publicações na base Scopus que 

comprova a concentração nas áreas de gestão de negócios, engenharia e ciências da 

computação. 
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            Gráfico 2: Áreas temáticas das publicações na base Scopus 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Scopus 

 

O Gráfico 3 demonstra a produção científica por país. Os Estados Unidos aparecem 

na frente, seguidos do Reino Unido. O Brasil contava com 14 publicações, o que mostra ser 

um tema a ser mais explorado, considerando também o crescimento de publicações 

demonstrada no gráfico 1 

 

 

            Gráfico 3: Produção científica por país 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Scopus 
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O quadro 4 apresenta os 15 artigos mais citados da base Scopus seguindo os critérios 

descritos anteriormente. Os 6 que estão marcados em negrito foram selecionados para o 

presente trabalho. 

Quadro 4: Artigos mais citados da base Scopus seguindo os critérios de pesquisa 

Título e ano de publicação          Autores        Citações 

The "real" success factors on projects, 2002 Cooke-Davies, T. 444 

PDMA success measurement project: 

Recommended measures for product 

development success and failure, 1996 

Griffin, A., Page, 

A.L. 

408 

A new framework for determining critical 

success/failure factors in projects, 1996 

Belassi, W., Tukel, 

O.I. 

333 

Project success: A multidimensional strategic 

concept, 2001 

Shenhar, A.J., 

Dvir, D., Levy, O., 

Maltz, A.C. 

285 

The implementation of business process 

reengineering,1995 

Grover, V., Jeong, 

S.R., Kettinger, W.J., 

Teng, J.T.C. 

258 

Measurement of project success, 1988 De Wit, A. 223 

Critical success factors for different project 

objectives, 1999 

Chua, D.K.H., Kog, 

Y.C., Loh, P.K. 

209 

Location, location, location: How network 

embeddedness affects project success in open 

source systems, 2006 

Grewal, R., Lilien, 

G.L., Mallapragada, 

G. 

208 

Technology novelty, project complexity, and 

product development project execution success: 

A deeper look at task uncertainty in product 

innovation, 2000 

Tatikonda, M.V., 

Rosenthal, S.R. 

207 

Risk management in ERP project introduction: 

Review of the literature, 2007 

Aloini, D., Dulmin, 

R., Mininno, V. 

203 

Current practice in project management an 

empirical study, 2002 

White, D., Fortune, 

J. 

200 

The role of project management in achieving 

project success, 1996 

Munns, A.K., 

Bjeirmi, B.F. 

197 

Criteria of project success: An exploratory 

reexamination, 1999 

Lim, C.S., 

Mohamed, M.Z. 

196 

Key performance indicators for measuring 

construction success, 2004 

Chan, A.P.C., 

Chan, A.P.L. 

191 

Building theories of project management: Past 

research, questions for the future, 2004 

Söderlund, J. 176 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base no Scopus 

 

Também buscou-se artigos entre o período de 2010 e 2015 e após a leitura dos 

resumos, 12 com aderência ao assunto foram selecionados. Ampliou-se a pesquisa para os 

demais anos e mais 13 artigos de interesse da pesquisa foram identificados. 
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Após a leitura dos artigos da base Scopus, mais 6 de interesse foram identificados e 

considerados relevantes para a pesquisa e buscados através do site de busca google. 

Totalizou-se dessa forma 38 artigos aderentes ao tema e que fizeram parte do presente 

trabalho, conforme o quadro 5, já excluídos os artigos informados no quadro 4. 

            Quadro 5: Artigos selecionados para a pesquisa 

Título Autores      Ano 

Critérios de sucesso em projetos: um estudo 

exploratório considerando a interferência das 

variáveis tipologia de projetos e stakeholders 

BORGES, J.; CARVALHO, 

M. M. DE 

2015 

Impact of risk management on project 

performance: the importance of soft skills 

CARVALHO, M. M. DE; 

RABECHINI JUNIOR 

2015 

Relationships between a project management 

methodology and project success in different 

project governance contexts. 

JOSLIN, R.; MÜLLER, R 2015 

Análise de fatores críticos de sucesso de 

projetos : um estudo de caso no setor varejista 

MORIOKA, S.; 

MONTEIRO, M.; 

CARVALHO, D 

2015 

Public Perspectives on Project Success – 

Influenced by National Culture? 

KOOPS, L. et al. 2015 

The Relationship Between Project 

Success and Project Efficiency 

SERRADOR, P.; TURNER, 

R 

2015 

Project success analysis framework: A 

knowledge-based approach in project 

management. 

TODOROVIĆ, M. L. et al 2014 

Different stakeholder groups and their 

perceptions of project success 

DAVIS, K 2014 

Factors that influence the success of public 

sector projects in Pakistan 

KHAN, K.; TURNER, R.; 

MAQSOOD, T 

2013 

Forecasting Success On Large Projects: 

Developing Reliable Scales to Precict Multiple 

Perspective by Multiple Stakeholders Over 

Multiple Time Frames 

TURNER, R.; ZOLIN, R 2012 

A Perspective‐Based Understanding of Project 

Success 

MCLEOD, L.; DOOLIN, B.; 

MACDONELL, S. G 

2012 

Project Management Knowledge and Effects on 

Construction Project Outcomes: An Empirical 

Study. 

CHOU, J.-S.; YANG, J.-G 2012 

Beyond the “iron triangle”: Stakeholder 

perception of key performance indicators 

(KPIs) for large-scale public sector 

development projects 

TOOR, S.-R.; OGUNLANA 2010 

Do project managers practice what they 

preach, and does it matter to project success? 

PAPKE-SHIELDS, K. E.; 

BEISE, C.; QUAN, J 

2010 

Towards developing an improved methodology 

for evaluating performance and achieving 

success in construction projects 

ELATTAR, S. M. S  

2009 
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Project Success as a Topic in Project 

Management Journals 

IKA, L. A 2009 

Developing an Effective Project: Planning and 

Team Building Combined. 

THOMAS, M. et al 2008 

Understanding project complexity: implications 

on project management. 

VIDAL, L.-A.; MARLE, F 2008 

Reinventing Project Management: The 

Diamond Approach to Successful Growth and 

Innovation. 

DVIR, D.; SHENHAR, A. J 2007 

The Influence of Project Managers on Project 

Success Criteria and Project Success by Type of 

Project 

MÜLLER, R.; TURNER, R 2007 

A retrospective look at our evolving 

understanding of project success 

JUGDEV, K.; MOLLER, R 2006 

Exploring project success ANDERSEN, E. S. et al 2006 

Critical determinants of project coordination JHA, K. N.; IYER, K. C 2006 

Methods for managing different perspectives of 

project success. 

BRYDE, D. J 2005 

Developing a value-centred proposal for 

assessing project success 

YU, A. G.; FLETT, P. D.; 

BOWERS, J. A 

2005 

The Project Excellence Model®: linking 

success criteria and critical success factors. 

WESTERVELD, E 2003 

One Size Does Not Fit All Projects: Exploring 

Classical Contingency Domains 

SHENHAR, A. J 2001 

Project management: Cost, time and quality, 

two best guesses and a phenomenon, its time to 

accept other success criteria 

ATKINSON, R 1999 

The Logical Framework Method For Defining 

Project Success. 

BACCARINI, D 1999 

Mapping dimensions of projects success SHENHAR, A. J.; LEVY, 

O.; DVIR, D 

1997 

Project Success : Definitions and Measurement 

Techniques 

PINTO, J. K.; SLEVIN, D 1988 

Critical Factors in Successful Project 

Implementation 

PINTO, J. K.; SLEVIN, D 1987 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Posteriormente, visando dar maior consistência à bibliometria foi realizada uma 

pesquisa com as seguintes palavras chaves: “project management”, “project success” e 

“criteria” utilizando o mesmo filtro das áreas da busca anterior e 90 registros foram 

encontrados. Todos esses artigos já haviam sido identificados na pesquisa anterior. 

Também foram utilizados 2 livros na composição do referencial bibliográfico da 

pesquisa, conforme quadro 6. 
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Quadro 6: Livros selecionados 

Livro Autor Ano 

Reinventando Gerenciamento de Projetos SHENHAR, A. J e DVIR, D 2010 

The handbook of Project Based 

Management.   

TURNER, J. R. 2008 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

A presente pesquisa classifica-se como descritiva com abordagem quali-quanti. A 

pesquisa descritiva segundo Gil (2008) tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis. Segundo o autor uma de suas características mais significativas está 

na utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados, tais como o questionário e a 

observação sistemática. 

Na pesquisa qualitativa considera-se que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade. O 

pesquisador é o instrumento-chave, o resultado não é o foco, mas sim o processo e seu 

significado. (SILVA; MENEZES, 2005). O mesmo autor considera que pesquisa 

quantitativa é a que se pode traduzir em números, opiniões e informações para classifica-las 

e analisa-las. 

3.3 MÉTODO DE PESQUISA 

O método utilizado na pesquisa foi o survey. Segundo Santos(2006), survey é a 

pesquisa que busca informação diretamente com um grupo de interesse a respeito dos dados 

que se deseja obter. Trata-se de um procedimento útil, especialmente em pesquisas 

exploratórias e descritivas. 
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3.4 SINTESE DAS ETAPAS DA PESQUISA 

A figura 6 apresenta a visão geral das etapas da pesquisa para o alcance dos objetivos 

propostos. 

Para o alcance dos objetivos e responder as questões da pesquisa foi necessário 

revisar a literatura para a construção do instrumento de coleta de dados, submeter o 

questionário aos especialistas da CNEN e realizar a pesquisa Survey.  

 

 

Figura 6 : Síntese das etapas da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria 

3.5 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Foi utilizado no desenvolvimento do trabalho um questionário que objetivou extrair 

os dados necessários visando obter maior segurança a pesquisa proposta. 

Situação Problema

Pesquisa Bibliográfica

Determinação do 
Modelo

Critérios e Requisitos do 
Modelo

Construção do 
Instrumento de Pesquisa

Aplicação do 
Instrumento de Pesquisa 

com os Especialistas

Tabulação e Análise dos 
Dados

Conclusões
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Segundo Gray (2012) o questionário é uma importante ferramenta de coleta de 

dados, sendo uma das técnicas mais usadas. Para Gil (2008), o questionário é uma técnica de 

investigação composta por um conjunto de questões com o propósito de obter informações 

sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, etc. 

Dessa forma, optou-se por um questionário fechado, que apresentam alternativas 

específicas, pois há um interesse na uniformidade das respostas. Foi incluído um espaço para 

o respondente, caso entendesse necessário, inserir alguma observação adicional pertinente. 

O questionário foi enviado para 180 ocupantes do cargo de Pesquisador da CNEN,  

utilizando-se a ferramenta “google forms” 

No total foram recebidas 50 respostas, o que representa um índice de devolução de 

27%, o que pode ser considerado aceitável, conforme preceituado por Lacatos e Marconi 

(2003). 

Os dados foram analisados com base nas respostas individuais de importância e de 

utilização, de acordo com a escala Likert, conforme o padrão descrito na tabela 7 a seguir: 

 

Tabela 7: Escala Likert (questões de 1 a 20) – Grau de Importância e Grau de Utilização 

Escala Grau de Importância  Grau de Utilização 

 9  EI - Extremamente 

Importante 

MAU - Muito Alta 

Utilização 

7 MI - Muito Importante AU - Alta Utilização 

5 I - Importante MU - Média Utilização 

3 PI - Pouca Importância BU - Baixa Utilização 

1 SI - Sem Importância  SU - Sem Utilização 

  Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Grau de Importância – GI: Atribuir aos critérios, quanto o Pesquisador da CNEN os 

considera importante para se avaliar o sucesso de um projeto de P&D da CNEN. 

 

Grau de Utilização – GU: Atribuir aos critérios, quanto o Pesquisador da CNEN os 

utiliza na prática nos projetos de P&D da CNEN. 
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3.5.1 Desenvolvimento do questionário 

O objetivo do questionário foi diagnosticar através dos ocupantes do cargo de 

Pesquisador na CNEN qual o GI e o GU dos critérios de avaliação do sucesso dos projetos 

de P&D de ICT pública da área nuclear. 

O questionário foi desenvolvido tomando-se como base os modelos de Joslin e 

Muller (2015) e Shenhar e Dvir (2010). 

No quadro 6 são apresentados os critérios de avaliação para o sucesso em projetos, os 

requisitos e as questões que foram inseridas no questionário, além das respectivas 

referências bibliográficas correspondentes 

As questões foram desenvolvidas com a finalidade de atender a pesquisa e validar a 

aplicabilidade apresentada no modelo proposto.  

Quadro 7: Correspondência entre o modelo proposto e o instrumento de pesquisa. 

N Critério Requisito Questão Bibliografia 

C1 Cumprimento do 

cronograma 

(prazo) 

Cumprimento do 

cronograma 

(prazo) estipulado 

no projeto. 

É considerado um 

critério importante para 

se avaliar o sucesso de 

um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Shenhar e Dvir 

(2007), Munns & 

Bjeirmi (1996), 

Atkinson (1999), 

De Wit (1988), 

Cooke-Davis 

(2002), Papke-

Shields (2010), 

Turner e Zolin 

(2012), Khan, 

Turner e Maqsood 

(2013) e Turner e 

Serrador (2015) 

C2 Cumprimento do 

orçamento (custo) 

Cumprimento do 

orçamento (custo) 

estipulado no 

projeto. 

É considerado um 

critério importante para 

se avaliar o sucesso de 

um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Shenhar e Dvir 

(2007), Munns & 

Bjeirmi (1996), 

Atkinson (1999), 

De Wit (1988), 

Cooke-Davis 

(2002), Papke-

Shields (2010), 

Turner e Zolin 

(2012), Khan, 

Turner e Maqsood 

(2013) e Turner e 

Serrador (2015) 

C3 Qualidade  

conforme a 

planejada 

Atendimento da 

qualidade 

conforme a 

É considerado um 

critério importante para 

se avaliar o sucesso de 

Atkinson (1999), 

Munns & Bjeirmi 

(1996), Atkinson 
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planejada no 

projeto. 

um projeto de P&D na 

área nuclear? 

(1999), De Wit 

(1988), Cooke-

Davis (2002), 

Papke-Shields 

(2010), Turner e 

Zolin (2012) 

 

C4 Alterações de 

escopo 

Mínimas 

alterações do 

escopo durante o 

projeto. 

É considerado um 

critério importante para 

se avaliar o sucesso de 

um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Shenhar, Levi e 

Dvir (1997), De Wit 

(1988), Pinto e 

Slevin (1987), 

Khan, Turner e 

Maqsood (2013) e 

Turner e Serrador 

(2015) 

C5 Cumprimento dos 

padrões de 

segurança 

Cumprimento dos 

padrões de 

segurança 

nuclear/radioativa 

durante o projeto. 

É considerado um 

critério importante para 

se avaliar o sucesso de 

um projeto de P&D na 

área nuclear? 

White e Fortune 

(2002), Toor e 

Ogunlana (2010), 

Khan, Turner e 

Maqsood (2013) 

C6 Moral e satisfação 

da equipe 

Moral e a 

satisfação da 

equipe elevadas 

durante o projeto. 

É considerado um 

critério importante para 

se avaliar o sucesso de 

um projeto de P&D na 

área nuclear? 

De Wit (1988), 

Shenhar e Dvir 

(2007), Turner e 

Zolin (2012), Davis 

(2014) 

 

C7 Desenvolvimento 

das capacidades 

da equipe. 

Desenvolvimento 

das capacidades 

dos membros da 

equipe com o 

projeto. 

É considerado um 

critério importante para 

se avaliar o sucesso de 

um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Atkinson (1999), 

Munns & Bjeirmi 

(1996), Shenhar e 

Dvir (2007), Turner 

e Zolin (2012), 

Davis (2014) 

C8 Retenção da 

equipe. 

Retenção dos 

membros da 

equipe após a 

conclusão do 

projeto. 

É considerado um 

critério importante para 

se avaliar o sucesso de 

um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Shenhar e Dvir 

(2007), Turner e 

Zolin (2012) 

C9 Crescimento de 

membros da 

equipe 

Crescimento 

profissional dos 

membros da 

equipe com o 

projeto. 

É considerado um 

critério importante para 

se avaliar o sucesso de 

um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Shenhar e Dvir 

(2007),  Thomas 

(2008), Turner e 

Zolin (2012), 

C10 Benefícios para o 

cliente 

(sociedade) 

Os benefícios 

proporcionados 

para o cliente 

(sociedade) com o 

projeto. 

É considerado um 

critério importante para 

se avaliar o sucesso de 

um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Shenhar e Dvir 

(2007), Thomas et 

al. (2008), Toor e 

Ogunlana (2010), 

Turner e Zolin 

(2012), Khan, 

Turner e Maqsood 

(2013) Turner e 

Serrador (2015) 
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C11 Satisfação e 

lealdade do 

cliente 

(sociedade) 

A Satisfação e a 

lealdade do 

cliente 

(sociedade) com o 

projeto. 

É considerado um 

critério importante para 

se avaliar o sucesso de 

um projeto de P&D na 

área nuclear? 

De Wit (1988), 

Shenhar e Dvir 

(2007), Thomas et 

al. (2008), Khan, 

Turner e Maqsood 

(2013) 

C12 Reconhecimento 

da marca 

O reconhecimento 

do cliente 

(sociedade) da 

marca da 

Instituição com o 

projeto. 

É considerado um 

critério importante para 

se avaliar o sucesso de 

um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Shenhar e Dvir 

(2007), Turner e 

Zolin (2012), Khan, 

Turner e Maqsood 

(2013) 

 

 

C13 Respeito ao meio 

ambiente 

O respeito ao 

meio ambiente 

durante a 

execução do 

projeto. 

É considerado um 

critério importante para 

se avaliar o sucesso de 

um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Atkinson (1999), 

Chan e Chan 

(2004), 

Elattar(2009), 

Khan, Turner e 

Maqsood (2013) 

 

C14 Sucesso 

comercial e direto 

O sucesso 

comercial direto 

gerado com o 

projeto. 

É considerado um 

critério importante para 

se avaliar o sucesso de 

um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Chan e Chan 

(2004), Shenhar e 

Dvir (2007), Turner 

e Zolin (2012) 

C15 Participação no 

mercado 

A participação no 

mercado após o 

encerramento do 

projeto. 

É considerado um 

critério importante para 

se avaliar o sucesso de 

um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Chan e Chan 

(2004), Shenhar e 

Dvir (2007), Turner 

e Zolin (2012) 

C16 Criação de novo 

mercado 

A criação de novo 

mercado com o 

projeto. 

É considerado um 

critério importante para 

se avaliar o sucesso de 

um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Shenhar e Dvir 

(2007), Turner e 

Zolin (2012), Khan, 

Turner e Maqsood 

(2013), Turner e 

Serrador (2015) 

C17 Nova Tecnologia. Desenvolvimento 

de novas 

tecnologias com o 

projeto 

É considerado um 

critério importante para 

se avaliar o sucesso de 

um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Shenhar e Dvir 

(2007), Turner e 

Zolin (2012), Khan, 

Turner e Maqsood 

(2013) 

C18 Nova capacidade 

organizacional 

Obtenção de 

novas 

capacidades 

organizacionais 

com o projeto. 

É considerado um 

critério importante para 

se avaliar o sucesso de 

um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Shenhar e Dvir 

(2007), Turner e 

Zolin (2012), Khan, 

Turner e Maqsood 

(2013) 

C19 Nova linha de 

produto 

Criação de novas 

linhas de produtos 

no futuro com o 

projeto. 

É considerado um 

critério importante para 

se avaliar o sucesso de 

um projeto de P&D na 

Shenhar e Dvir 

(2007), Turner e 

Zolin (2012) 
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área nuclear?  

C20 Nova 

competência 

Criação de novas 

competências 

técnicas no futuro 

com o projeto. 

É considerado um 

critério importante para 

se avaliar o sucesso de 

um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Shenhar e Dvir 

(2007), Turner e 

Zolin (2012) 

Fonte: Elaboração própria 

3.6 CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA AMOSTRA 

Considerando que o objetivo da pesquisa é propor um modelo de avaliação de 

projetos com base na fundamentação teórica e demonstrar no ponto de vista dos que atuam 

diretamente nos projetos de pesquisa cientifica e tecnológica, de qual o GI e o GU dos 

critérios desse modelo, a aplicação do instrumento de pesquisa teve como público-alvo os 

especialistas ocupantes do cargo de Pesquisador com vínculo empregatício na CNEN. 

A Lei nº 8.691/93, que dispõe sobre o plano de carreiras para a área de Ciência e 

Tecnologia da Administração Federal, estabelece que a carreira de Pesquisador se destina a 

profissionais habilitados a exercer atividades específicas de pesquisa científica e tecnológica 

e que devem possuir a titulação de Doutor. 

Em função do objetivo da pesquisa e das atribuições legais do cargo acima expostos, 

os Pesquisadores da CNEN foram escolhidos como público-alvo.  

Na CNEN, atualmente 230 servidores ocupam esse cargo e o objetivo do presente 

trabalho foi ter o questionário respondido por pelo menos 50 desses, o que efetivamente 

ocorreu. 

3.7 TRATAMENTO DOS DADOS 

Os dados levantados através do instrumento de pesquisa foram confrontados com o 

modelo proposto, verificando-se o nível de concordância ou não. 

Na interpretação dos dados busca-se demonstrar qual o grau de importância e o grau 

de utilização/aplicação dos critérios de avaliação de sucesso em projetos, no ponto de vista 

dos Pesquisadores da CNEN, para os projetos de P&D de uma ICT pública da área nuclear.  
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Em função das características apresentadas trata-se de um teste não paramétrico que 

obedece uma escala ordinal não atribuindo-se que tem como base uma distribuição normal. 

Os dados coletados através do instrumento de pesquisa foram tratados para gerar 

gráficos comparativos dos graus de importância e o de utilização. O resultado foi avaliado 

utilizando-se o método estatístico denominado moda. 

Moda, segundo David, Denis e Williams (2005, p. 83) é valor de dados que ocorre 

com maior frequência. Parao Bunchaft e Kellner (1997, p.119) a moda tem como 

característica importante a sua aplicabilidade a todos os níveis de medida - nominal, ordinal 

e intervalar - sendo seu emprego desejável em se tratando de dados em categorias, ou seja, 

distribuições de variáveis qualitativas.   

Em seguida os dados foram relacionados com o referencial teórico que serviu de base 

para o modelo proposto, com intuito de verificar a aderência da teoria com o entendimento 

do grupo selecionado para responder o questionário. 
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4 MODELO DE AVALIAÇÃO PROPOSTO 

O objetivo aqui é apresentar o modelo com critérios de avaliação de projetos para ser 

utilizado em uma ICT pública na área nuclear, atender o segundo objetivo e questão, ajudar 

a responder o problema da pesquisa e assim justificar os objetivos pretendidos no estudo. 

O modelo foi desenvolvido baseando-se nas 5 dimensões e critérios de Shenhar e 

Dvir (2007) com adaptações propostas com a revisão da literatura. Na figura 7 é apresentada 

uma síntese do modelo proposto. 

 

Figura 7: Modelo de avaliação de projetos com suas dimensões e critérios 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Na tabela 8 a seguir é apresentada a sustentação teórica dada a cada uma das 5 

dimensões e 20 critérios de avaliação de sucesso em projetos, apontando os respectivos 

autores. 

 

Avaliação do 
Sucesso do 

Projeto

Impacto para o 
cliente (sociedade)

•Benefícios para o 
cliente (sociedade)

•Satisfação e lealdade 
do cliente (sociedade)

•Reconhecimento da 
marca

•Respeito ao meio 
ambiente

Impacto na equipe

•Moral e satisfação da 
equipe

•Desenvolvimento das 
capacidades da equipe

•Retenção da equipe

•Crescimento de 
membros da equipe

Eficiência

•Cumprimento do cronograma

•Cumprimento do orçamento

•Alterações de escopo

•Qualidade conforme a 
planejada

•Cumprimento dos padorões de 
segurança

Sucesso no 
negócio

•Sucesso comercial

•Participação do 
mercado

Impacto para o 
futuro

•Criação de novo 
mercado

•Nova Tecnologia

•Nova capacidade 
organizacional

•Nova linha de 
produto

•Nova competência



49 

 

Tabela 8: Sustentação teórica do modelo proposto. 

Dimensões Critérios de Avaliação do Sucesso Referências 

 

Eficiência 

 

 

Cumprimento de cronograma (prazo) 

 

 

 

 

 

Pinto e Slevin (1988), De Wit 

(1988), Munns & Bjeirmi (1996), 

Atkinson (1999), Cooke-Davis 

(2002), Shenhar e Dvir (2007), 

Papke-Shields (2010), Turner e 

Zolin (2012), Khan, Turner e 

Maqsood (2013) e Turner e 

Serrador (2015) 

Cumprimento do orçamento (custo) 

 

Pinto e Slevin (1988), De Wit 

(1988), , Munns & Bjeirmi 

(1996), Atkinson (1999), , Cooke-

Davis (2002), Shenhar e Dvir 

(2007) Papke-Shields (2010), 

Turner e Zolin (2012), Khan, 

Turner e Maqsood (2013) e 

Turner e Serrador (2015), Borges 

e Carvalho (2015) 

 Qualidade conforme a planejada De Wit (1988), Bjeirmi (1996), 

Atkinson (1999), Munns &, 

Atkinson (1999), , Cooke-Davis 

(2002), Papke-Shields (2010), 

Turner e Zolin (2012), Borges e 

Carvalho (2015) 

 Alterações de escopo Pinto e Slevin (1987), De Wit 

(1988), Shenhar et al (1997),  

Khan, Turner e Maqsood (2013) e 

Turner e Serrador (2015) 

 Cumprimento dos padrões de 

segurança 

White e Fortune (2002), Toor e 

Ogunlana (2010), Khan, Turner e 

Maqsood (2013), Borges e 

Carvalho (2015) 

Impacto na 

equipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moral e satisfação da equipe 

 

 

De Wit (1988), Shenhar e Dvir 

(2007), Turner e Zolin (2012), 

Davis (2014), Borges e Carvalho 

(2015) 

Desenvolvimento das capacidades da 

equipe 

 

 

Atkinson (1999), Munns & 

Bjeirmi (1996), Shenhar e Dvir 

(2007), Turner Turner e Zolin 

(2012), Davis (2014) 

Retenção da equipe 

 

Shenhar e Dvir (2007), Turner e 

Zolin (2012), Borges e Carvalho 

(2015) 

Crescimento de membros da equipe 

 

Shenhar e Dvir (2007),  Thomas 

et al (2008), Turner e Zolin 

(2012),  
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Impacto para 

o cliente  

(sociedade) 

 

 

 

 

 

 

 

Benefícios para o cliente (melhoria no 

desempenho) 

 

 

 

Shenhar e Dvir (2007), Thomas et 

al. (2008), Toor e Ogunlana 

(2010), Turner e Zolin (2012), 

Khan, Turner e Maqsood (2013) 

Turner e Serrador (2015) 

Satisfação e lealdade do cliente 

(sociedade) 

 

 

De Wit (1988), Shenhar e Dvir 

(2007), Thomas et al. (2008), 

Khan, Turner e Maqsood (2013), 

Borges e Carvalho (2015) 

Reconhecimento da marca Shenhar e Dvir (2007), Turner e 

Zolin (2012), Khan, Turner e 

Maqsood (2013), Borges e 

Carvalho (2015) 

Respeito ao meio ambiente  Atkinson (1999), Chan e Chan 

(2004), Elattar (2009), Khan, 

Turner e Maqsood (2013), Borges 

e Carvalho (2015) 

Sucesso no 

negócio 

 

 

Sucesso comercial 

 

Chan e Chan (2004), Shenhar e 

Dvir (2007), Turner e Zolin 

(2012) 

Participação no mercado Chan e Chan (2004), Shenhar e 

Dvir (2007), Turner e Zolin 

(2012) 

Impacto para 

o futuro 

 

Criação de novo mercado 

 

 

Shenhar e Dvir (2007), Turner e 

Zolin (2012), Khan, Turner e 

Maqsood (2013), Turner e 

Serrador (2015), Borges e 

Carvalho (2015) 

Nova tecnologia 

 

Shenhar e Dvir (2007), Turner e 

Zolin (2012), Khan, Turner e 

Maqsood (2013), Borges e 

Carvalho (2015) 

Nova capacidade organizacional 

 

Shenhar e Dvir (2007), Turner e 

Zolin (2012), Khan, Turner e 

Maqsood (2013), Borges e 

Carvalho (2015) 

Nova linha de produto 

 

Shenhar e Dvir (2007), Turner e 

Zolin (2012) 

Nova competência  Shenhar e Dvir (2007), Turner e 

Zolin (2012), Borges e Carvalho 

(2015) 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 

Na dimensão “impacto para o cliente” foi adicionado o termo sociedade, tendo em 

vista a natureza jurídica da CNEN, uma autarquia federal, cujos produtos e serviço visam 

prioritariamente atendê-la. 
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4.1 CRITÉRIOS E REQUISITOS DO MODELO PROPOSTO. 

4.1.1 Critérios - Cumprimento de cronograma (prazo), orçamento (custo) e qualidade 

conforme a planejada. 

Conhecido como “triângulo de ferro”, prazo, custo e qualidade (ATKINSON, 1999),  

apesar de criticado por serem inadequados por diversas razões (YU; FLETT; BOWERS, 

2005), entre elas porque os benefícios à organização e às partes interessadas não são 

medidos (ATKINSON, 1999; SERRADOR; TURNER, 2015), ainda são muito utilizados 

para avaliar o sucesso de um projeto na dimensão de eficiência e não devem ser ignorados 

(PAPKE-SHIELDS; BEISE; QUAN, 2010; SERRADOR; TURNER, 2015; SHENHAR et 

al., 2001b; TURNER; ZOLIN, 2012). 

Uma corrente diferencia o sucesso em projetos, relacionado com todo o ciclo de vida 

do produto e o sucesso no gerenciamento do projeto ligado à tríade custo, tempo e qualidade 

(BACCARINI, 1999; DE WIT, 1988; MUNNS; BJEIRMI, 1996; SERRADOR; TURNER, 

2015; TURNER; ZOLIN, 2012). 

Neste caso, tem-se como requisito a conclusão do projeto no prazo e custo 

estipulados e na qualidade planejada.  

4.1.2 Critério – Alterações de escopo 

Alguns autores utilizam esse critério na dimensão de eficiência, com a finalidade de 

medir as alterações ocorridas no escopo, inicialmente definido no projeto (JOSLIN; 

MÜLLER, 2015; KHAN; TURNER; MAQSOOD, 2013).  

Neste caso, tem-se como requisito as mínimas alterações de escopo do projeto. 

4.1.3 Critério – Cumprimento dos padrões de segurança 

White e Fortune (2002) e Toor e Ogunlana (2010) alertam que além do tradicional 

“triângulo de ferro”, tempo, custo e qualidade, outros fatores passaram a ser medidos no 
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desempenho de projetos junto com a eficiência, entre eles, o cumprimento dos padrões de 

segurança.  

Em função da CNEN ser o Órgão regulamentador das atividades relacionadas à 

segurança na área nuclear e radioativa, a utilização desse critério faz-se necessário nos 

projetos de P&D. 

Nesse caso, o requisito utilizado é o cumprimento dos padrões de segurança 

nuclear/radiativa durante o projeto. 

4.1.4 Critério - Moral e satisfação da equipe 

De Wit (1988) já apontava na década de 80, que a motivação da equipe era um 

critério de medição de sucesso em projetos. Nessa linha, a literatura começou a reconhecer a 

importância do sucesso em um projeto   na visão das partes interessadas (MUNNS; 

BJEIRMI, 1996), e que ficou bastante evidente a partir dos anos 2000, quando se começou a 

investigar a importância dos grupos de stakeholders no sucesso dos projetos e a equipe do 

projeto se incluía no grupo  (DAVIS, 2014; DVIR; SHENHAR, 2007; TURNER; ZOLIN, 

2012). 

Nesse caso, o requisito utilizado é a moral e a satisfação da equipe elevadas durante 

o projeto. 

4.1.5 Critério – Desenvolvimento das capacidades dos membros da equipe 

Esse critério apontado no contexto dos benefícios às partes interessadas por Atkinson 

(1999). Mede a extensão do aprendizado da equipe, suas habilidades recém-adquiridas e as 

novas capacidades profissionais (DVIR; SHENHAR, 2007). Como apontado no critério 

anterior, a capacitação da equipe do projeto está inserida em uma das dimensões  

importantes para o seu sucesso (DAVIS, 2014; TURNER; ZOLIN, 2012). 

Para Turner (2009, p. 345) um componente necessário para a capacidade 

organizacional é a competência dos indivíduos, pois sem esta a organização pode não ter 

nenhuma capacidade.  



53 

 

Nesse caso, o requisito utilizado é o desenvolvimento das capacidades dos membros 

da equipe com o projeto. 

4.1.6 Critério – Retenção de membros da equipe 

Também inserido na dimensão de impacto na equipe, esse critério avalia a retenção 

dos membros da equipe do projeto após este ser completado (DVIR; SHENHAR, 2007; 

SHENHAR; DVIR, 2010, p. 40). 

O requisito utilizado para esse critério é a importância da retenção da equipe do 

projeto após o término dele. 

4.1.7 Critério - Benefícios para o cliente e sociedade  

Critério voltado para mostrar como o resultado do projeto melhorou a vida ou o 

negócio do cliente (DVIR; SHENHAR, 2007; SHENHAR; DVIR, 2010, p. 40). Para Turner 

e Serrador (2015) a fase pós-projeto, que envolve uma avaliação a longo prazo, contribui 

significativamente para o sucesso de um projeto. 

Em função da CNEN ser uma autarquia federal, torna-se relevante a inclusão dos 

benefícios disponibilizados à sociedade através de suas ações de pesquisa, desenvolvimento, 

promoção e prestação de serviços na área de tecnologia nuclear e correlatas, como critério 

de sucesso nos projetos. 

O requisito utilizado nesse caso são os benefícios proporcionados para o cliente 

(sociedade) com o projeto. 

4.1.8 Critério – Crescimento de membros da equipe 

Esse critério é apontado por Shenhar e Dvir (2007; 2010, p. 39) e Turner e Zolin 

(2012) como importante, pois mede o crescimento profissional dos membros da equipe. 

Apesar desse critério ficar relevante depois que o projeto é completado, o momento para se 
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pensar nele é durante o projeto, quando se pode influenciá-lo (SHENHAR; DVIR, 2010, p. 

40). 

Os projetos mais bem sucedidos são quase sempre caracterizados como tendo um 

plano bem estudado, desenvolvido por uma excelente e comprometida equipe (THOMAS et 

al., 2008). 

O requisito utilizado para esse critério é o crescimento profissional dos membros da 

equipe com o projeto.  

4.1.9 Critério – Satisfação e lealdade do cliente (sociedade) 

Para Shenhar e Dvir (2010) nos projetos públicos o sucesso pode ser avaliado pela 

imagem e percepção que os cidadãos têm do governo. Seguindo essa linha, De Wit (1988) 

afirma que os objetivos dos projetos do setor público tendem a ser políticos, militares ou 

sociais, enquanto que os comerciais têm objetivos principalmente econômicos.   

Portanto, a satisfação e a lealdade do cliente no contexto do projeto público se dá 

pela avaliação da sociedade com o produto e serviço entregue. 

O requisito utilizado nesse caso é a satisfação e lealdade do cliente (sociedade) com 

o projeto. 

4.1.10 Critério – Reconhecimento da marca 

O reconhecimento da marca completa o critério de satisfação do cliente, pois 

demonstra se este está disposto a comprar ou pedir o próximo produto (DVIR; SHENHAR, 

2007; SHENHAR; DVIR, 2010, p. 39). Nos projetos públicos o sucesso pode ser avaliado 

pela imagem e percepção que os cidadãos têm do governo, para o qual medidas especiais são 

desenvolvidas (SHENHAR; DVIR, 2010, p. 41) 

Importante salientar, que no caso da CNEN, em função de sua atividade pública, 

considera-se relevante o reconhecimento da Instituição perante a sociedade, em função dos 

serviços e produtos oferecidos. 

O requisito utilizado nesse caso é o reconhecimento do cliente (sociedade) da marca  

com o projeto. 
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4.1.11 Critério – Respeito ao meio ambiente 

Considerando os benefícios aos stakeholders envolvidos, encontra-se na literatura o 

critério de respeito ao meio ambiente como indicador para o sucesso em um projeto 

(ATKINSON, 1999; ELATTAR, 2009).   

Em função da atividade nuclear ser um tema sensível perante a sociedade, e os 

possíveis impactos ao meio ambiente com sua utilização, faz-se necessário a inclusão do 

critério.  

O requisito utilizado nesse caso é o respeito ao meio ambiente durante o projeto. 

4.1.12 Critério - Sucesso Comercial 

Para Shenhar e Dvir (2010) esse critério, que faz parte da dimensão de sucesso no 

negócio, reflete o impacto direto e imediato que o projeto tem na organização. Deve avaliar 

os níveis de vendas, rendas e lucros, assim como o fluxo de caixa e outras medidas 

financeiras. 

Apesar da CNEN não ser uma entidade com fins lucrativos, as receitas geradas com a 

venda de produtos e prestação de serviços, oriundas dos projetos de P&D, podem ser 

importantes fontes de financiamento das obrigações do Estado. 

O requisito utilizado nesse caso é o sucesso comercial direto gerado com o projeto. 

4.1.13 Critério - Participação no mercado 

Relacionada com o critério de sucesso comercial, para Shenhar e Dvir (2007) esse 

critério pode ser representado por um plano de negócios, que esboça as vendas futuras 

esperadas, o crescimento e o ganho de fatia de mercado. 

O requisito utilizado nesse caso é a participação no mercado com o projeto. 
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4.1.14 Critério – Novo mercado 

Critério que faz parte da dimensão de impacto para o futuro proposta por Shenhar e 

Dvir (2007), reflete como o projeto cria novas oportunidades de mercado. 

O requisito utilizado nesse caso é a criação de um novo mercado com o projeto. 

4.1.15 Critério – Nova tecnologia 

Incluído na dimensão de impacto para o futuro por Shenhar e Dvir (2007), esse 

critério avalia como o  projeto contribuiu para o desenvolvimento de novas tecnologias. 

Em função da CNEN ser uma ICT, por ter em sua missão executar atividades de 

pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico torna-se relevante a inclusão 

desse critério.  

O requisito utilizado nesse caso é o desenvolvimento de novas tecnologias com o 

projeto. 

4.1.16 Critério – Nova capacidade organizacional 

Para Shenhar e Dvir (2007) esse critério reflete os novos processos organizacionais e 

competências técnicas adquiridas com o projeto. 

O requisito utilizado nesse caso é a criação de novas capacidades organizacionais 

adquiridas com o projeto. 

4.1.17 Critério - Nova linha de produto 

Para Shenhar e Dvir (2007) esse critério reflete a importância do projeto para a 

criação de outros novos produtos  no futuro. 

O requisito utilizado nesse caso é a criação de novas linhas de produtos no futuro 

com o projeto. 
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4.1.18 Critério – Nova competência 

Encerrando a dimensão de impacto para futuro de Shenhar e Dvir (2007), o critério 

de nova competência reflete o quão bom o projeto ajuda a organização para o futuro e como 

ele cria entre as citadas anteriormente, competências técnicas adicionais. 

O requisito utilizado nesse caso é a criação de novas competências técnicas no futuro 

com o projeto. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Com intuito de atender o terceiro objetivo específico da pesquisa e responder a 

terceira questão, a seguir apresenta-se os resultados alcançados relativos ao grau de 

importância - GI e ao grau de utilização - GU dos critérios de medição e respectivos 

requisitos, para se avaliar o projeto, que foram propostos no modelo em função da revisão da 

literatura. 

Utilizou-se o gráfico de barras para auxiliar o entendimento dos dados coletados 

através do instrumento de pesquisa. 

Para facilitar o entendimento, as seguintes siglas foram adotadas para as variáveis 

adotadas, conforme a tabela:  

            Tabela 9: Siglas indicativas  

Grau de Importância  Grau de Utilização 

EI - Extremamente 

Importante 

MAU - Muito Alta Utilização 

MI - Muito Importante AU - Alta Utilização 

I - Importante MU - Média Utilização 

PI - Pouca Importância BU - Baixa Utilização 

SI - Sem Importância  SU - Sem Utilização 

  Fonte: Elaboração própria 

 

Os gráficos de 4 a 24 exibem a distribuição das frequências das respostas atribuídas 

aos critérios e requisitos propostos no modelo. 

5.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS POR CRITÉRIO DO MODELO PROPOSTO 

5.1.1 Critério C1 - Cumprimento do cronograma (prazo) 

 Requisito: Cumprimento do cronograma (prazo) estipulado no projeto. 
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            Gráfico 4: Frequência das respostas do C1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Percebe-se que 76% das avaliações concentraram-se nos graus extremamente 

importante e muito importante e caindo um pouco para 68% quanto aos graus de muita e 

extrema utilização. Considerando também os graus importante e de média utilização esses 

valores sobem para 98% e 86% respectivamente o que pode ser considerado alto e 

corroborando com o modelo proposto.  

Critério integrante do denominado “triângulo de ferro” (ATKINSON, 1999), 

criticado por ser muitas vezes inadequado para a medição do sucesso em um projeto como 

um todo (YU; FLETT; BOWERS, 2005), ainda é muito utilizado na dimensão de eficiência 

e não deve ser ignorado (PAPKE-SHIELDS; BEISE; QUAN, 2010; SERRADOR; 

TURNER, 2015; SHENHAR et al., 2001b; TURNER; ZOLIN, 2012). 
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5.1.2 Critério C2 – Cumprimento do orçamento (custo) 

 Requisito: Cumprimento do orçamento (custo) estipulado no projeto. 

 

 

Gráfico 5: Frequência das respostas C2 

       Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Seguindo a linha do critério anterior, 80% das respostas ficaram em extremamente 

importante e muito importante com relação ao grau de importância desse critério e 72% em 

muito alta utilização ou muita utilização no tocante ao grau de utilização.  

Na literatura, muitos autores corroboram que é um critério importante para se avaliar 

o sucesso de um projeto (ATKINSON, 1999; COOKE-DAVIES, 2002; PAPKE-SHIELDS; 

BEISE; QUAN, 2010; SERRADOR; TURNER, 2015; BORGES; CARVALHO, 2015). 

5.1.3 Critério C3 – Qualidade conforme a planejada 

 Requisito: Qualidade do produto conforme a planejada 
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                  Gráfico 6: Frequência das respostas do C3 

      Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Fechando o ‘triângulo de ferro”, o critério de qualidade possui 94% das respostas 

concentradas nos graus extremamente importante e muito importante, subindo para 100% 

considerando o nível importante, mostrando-se assim um critério relevante dentro do modelo 

proposto 

Com relação ao grau de utilização, 78% das respostas encontram-se em muito alta e 

alta utilização. 

Esse critério também é amplamente citado na literatura como um critério utilizado 

para se avaliar o sucesso do projeto (ATKINSON, 1999; COOKE-DAVIES, 2002; PAPKE-

SHIELDS; BEISE; QUAN, 2010; SERRADOR; TURNER, 2015). 

 

5.1.4 Critério C4 – Alterações de escopo 

 Requisito: Mínimas alterações do escopo durante o projeto. 
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      Gráfico 7: Frequência das respostas do C4 

 Fonte: Elaboração própria 

 

Percebe-se que no grau de importância, 30% das respostas encontram-se em 

extremamente importante e muito importante caindo para 24% para muito alta utilização e 

alta utilização.  

A maior concentração ocorreu em importante e média utilização com 42% das 

respostas em ambos. 

Verifica-se que 32% das respostas estão considerando o critério de baixa e sem 

utilização e 24% de pouca e sem importância, o que pode indicar não ser mu fator relevante 

nos projetos de P&D. 

Um dos respondentes observou que durante o desenvolvimento de um projeto podem 

haver dificuldades não previstas ou mesmo questões cuja solução foi encontrada mais 

rapidamente e que o pesquisador precisa estar preparado para eventuais mudanças. 

Outra observação apresentada é que os projetos de inovação são bastante alterados 

durante sua execução. 

5.1.5 Critério C5 – Cumprimento dos padrões de segurança 

 Requisito: Cumprimento dos padrões de segurança nuclear/radioativa durante o 

projeto. 
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              Gráfico 8: Frequência das respostas do C5 

  Fonte: Elaboração própria 

 

Percebe-se que 92% das respostas do grau de utilização concentram-se em muito alta 

utilização e alta utilização e no grau de importância 84% estão em extrema e muita 

importância. 

Considerando também o grau importante e média utilização o indicador sobre para 

quase 100%, comprovando ser um critério relevante nos projetos de P&D na área nuclear. 

A CNEN é o órgão regulamentador das atividades relacionadas à segurança na área 

nuclear e isso pode influenciar na cultura das atividades relacionadas aos projetos de P&D. 

Um dos respondentes apontou que requisitos de segurança são extremamente 

importantes em projetos nucleares.  

Outra observação apresentada é que a sociedade exige que os padrões de segurança 

sejam cumpridos, então acaba sendo um tópico a ser atendido obrigatoriamente. 

Toor e Ogunlana (2010) apontaram o critério de cumprimento dos padrões de 

segurança como relevante para os projetos públicos. 

5.1.6  Critério C6 - Moral e satisfação da equipe 

 Requisito: Moral e a satisfação da equipe elevadas durante o projeto. 
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            Gráfico 9: Frequência das respostas do C6 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Verifica-se nesse critério uma grande concentração das respostas relativas ao grau de 

importância extremamente importante e muito importante, com 88%. Adicionando-se o grau 

importante temos 100%, o que indica um critério relevante dentro do modelo, no que diz 

respeito ao GI. 

No que diz respeito à utilização, há uma concentração de 56% em muito alta e alta 

utilização.  

Cerca de 30% das respostas concentram-se em média utilização e 14% em baixa 

utilização no que diz respeito ao GU, o que gerou alguns comentários dos respondentes. 

Uma observação apontada por um dos respondentes é de que existem poucas 

ferramentas gerenciais para motivar a equipe em uma Autarquia Federal como a CNEN. 

Outro respondente atentou que as condições de trabalho nem sempre são ideais, 

dificultando a manutenção da moral da equipe elevada. 

Na década de 80, De Wit (1988) já indicava o critério importante para a medição do 

sucesso de um projeto. Estudos que começaram a investigar a importância das partes 

interessadas no sucesso de um projeto incluíram a participação da equipe nesse processo 

(DAVIS, 2014; DVIR; SHENHAR, 2007; TURNER; ZOLIN, 2012). 
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5.1.7 Critério - C7 - Desenvolvimento das capacidades da equipe 

 Requisito: Desenvolvimento das capacidades dos membros da equipe com o projeto. 

 

 

 

          Gráfico 10: Frequência das respostas do C7 

          Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Neste critério, verifica-se uma alta concentração das respostas, de 94% para o grau 

extremamente importante e muito importante, demonstrando ser um requisito relevante para 

os projetos de P&D e em consonância com o modelo. 

No grau de utilização há uma queda para 66% nos quesitos muito alta e alta 

utilização e 28% concentrado em média utilização. 

Este critério mede a extensão do aprendizado da equipe, suas habilidades recém-

adquiridas e as novas capacidades profissionais (DVIR; SHENHAR, 2007). Como apontado 

no critério anterior, a capacitação da equipe do projeto está inserida em uma das dimensões  

importantes para o seu sucesso (DAVIS, 2014; TURNER; ZOLIN, 2012). 
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5.1.8 Critério C8 - Retenção da equipe 

 Requisito: Retenção dos membros da equipe após a conclusão do projeto. 

 

 

           Gráfico 11: Frequência das respostas do C8 

           Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Verifica-se que 62% das respostas do grau de importância concentram-se em 

extremamente importante e muito importante e ainda 32% em importante, o que pode ser 

considerado um critério aplicável os projetos de P&D e em consonância com o modelo 

proposto. 

Já no grau de utilização verifica-se uma concentração considerável das respostas em 

baixa utilização e sem utilização, com 28% das respostas. Média utilização acumulou o 

maior índice de respostas, com 36% o que demonstra rotatividade dos membros da equipe. 

Uma observação apontada por um respondente é que os pesquisadores da CNEN se 

aposentam, não há nenhum incentivo para a sua permanência e a consequência é a perda do 

conhecimento científico para a Instituição. 

Critério inserido na dimensão de impacto na equipe do projeto, avalia a retenção dos 

membros da equipe após seu encerramento (SHENHAR; DVIR, 2010). 
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5.1.9 Critério C9 - Crescimento de membros da equipe 

 Requisito: Crescimento profissional dos membros da equipe com o projeto. 

 

 

 

              Gráfico 12: Frequência das respostas do C9 

  Fonte: Elaboração própria 

 

Neste critério, com relação ao grau de importância, verifica-se 80 % das respostas 

concentradas em extremamente importante e muito importante, indicando ser um critério 

relevante dentro do modelo proposto. Considerando também o nível importante, o 

percentual sobe para 98%. 

Com relação ao grau de utilização, o panorama se modifica, com 48% das respostas 

concentrando-se em muito alta utilização e muita utilização, 38% em média utilização e 

ainda 12% em baixa utilização. 

Embora esse critério fique relevante após a conclusão do projeto, o momento para se 

pensar nele é durante sua execução, quando se pode influenciá-lo (SHENHAR; DVIR, 

2010). 
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5.1.10 Critério C10 - Benefícios para o cliente (sociedade) 

 Requisito: Os benefícios proporcionados para o cliente (sociedade) com o projeto. 

 

 

Gráfico 13: Frequência das respostas do C10 

Fonte: Elaboração própria 

 

Verifica-se uma grande concentração das respostas relativas ao grau de importância 

em extremamente importante e muito importante, com 92%, o que indica sua relevância nos 

projetos de P&D em uma em uma ICT pública na área nuclear e no modelo proposto. 

No grau de utilização há também uma concentração de 70% das respostas em muito 

alta utilização e alta utilização. 

Para Shenhar e Dvir (2010, p. 39) esse critério está voltado para mostrar como o 

resultado do projeto melhorou a vida do cliente.  

A CNEN como uma autarquia federal, que tem como uma de suas atribuições 

executar ações de pesquisa, desenvolvimento, promoção e prestação de serviços na área de 

tecnologia nuclear e suas aplicações para fins pacíficos, tornam-se relevantes os benefícios 

auferidos a sociedade com seus projetos de P&D. 
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5.1.11 Critério C11 - Satisfação e lealdade do cliente (sociedade) 

 Requisito: A Satisfação e a lealdade do cliente (sociedade) com o projeto. 

 

 

Gráfico 14: Frequência das respostas do C11 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com relação ao grau de importância, 72% das respostas concentraram-se em 

extremamente importante e muito importante, aumentando para 94% considerando também 

a avaliação de importante, tornando-se um critério relevante dentro do modelo proposto. 

Com relação ao grau de utilização o índice das respostas cai para 44% em muito alta 

utilização e alta utilização, subindo para 82% quando incluída a média utilização. 

Vale destacar ainda, que 18% das respostas concentram-se em baixa utilização e sem 

utilização.  

Um dos respondentes observou que satisfação e lealdade tem conceitos distintos e 

deveriam estar separados. Assim, foi considerado somente a satisfação, já que a lealdade ele 

entende não ser aplicável nos projetos de P&D. 

Para Shenhar e Dvir (2010, p. 41) nos projetos públicos o sucesso pode ser avaliado 

pela imagem e percepção que os cidadãos têm do governo. Seguindo essa linha, De Wit 

(1988) afirma que os objetivos dos projetos do setor público tendem a ser políticos, militares 

ou sociais, enquanto que os comerciais têm objetivos principalmente econômicos.   
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5.1.12 Critério C12 - Reconhecimento da marca 

 Requisito: O reconhecimento do cliente (sociedade) da marca da Instituição com o 

projeto. 

 

 

Gráfico 15: Frequência das respostas do C12 

Fonte: elaboração própria 

 

Verifica-se com relação ao grau de importância que 74% das respostas estão em 

extremamente importante e muito importante, subindo para 98% considerando também o 

nível importante, tornando-se mu critério relevante dentro do modelo proposto. 

Para o grau de utilização, 48% das respostas concentraram-se em muito alta 

utilização e alta utilização, subindo para 84% considerando o nível de média utilização. 

Ainda há 16% das respostas em baixa utilização e sem utilização. 

Uma observação apontada é que há uma grande dificuldade de reconhecimento da 

marca de uma instituição nuclear e que a participação em grandes eventos públicos, tais 

como olimpíadas e copa do mundo ajuda. 

Para Shenhare e Dvir (2007; 2010, p. 40) o reconhecimento da marca completa o 

critério de satisfação do cliente, pois demonstra se este está disposto a comprar ou pedir o 

próximo produto. 

Na CNEN, em função de sua atividade pública, é relevante o reconhecimento da 

Instituição perante a sociedade, em relação aos serviços e produtos oferecidos. 
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5.1.13 Critério C13 - Respeito ao meio ambiente 

 Requisito: O respeito ao meio ambiente durante a execução do projeto. 

 

 

Gráfico 16: Frequência das respostas do C13 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com relação ao grau de importância, 98% das respostas concentraram-se em 

extremamente importante e muito importante, o que torna o critério relevante dentro do 

modelo proposto. 

Com relação ao grau de utilização o índice das respostas está em 76% em muito alta 

utilização e alta utilização, subindo para 94% quando incluída a média utilização. 

Uma observação apontada por um respondente é que o processo de licenciamento 

ambiental nos institutos da CNEN e dos projetos é uma exigência legal. 

Na literatura, o critério está inserido nos benefícios aos stakeholders envolvidos no 

projeto, como indicador do seu sucesso (ATKINSON, 1999; ELATTAR, 2009). 
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5.1.14 Critério C14 - Sucesso comercial e direto 

 Requisito: O sucesso comercial direto gerado com o projeto. 

 

 

Gráfico 17: Frequência das respostas do C14 

Fonte: Elaboração própria 

 

Percebe-se que 40% das respostas concentram-se em extremamente importante e 

muito importante com relação ao grau de importância, subindo para 74% considerando o 

nível importante. Vale destacar que 26% das respostas encontram-se em pouca importância. 

Com relação ao grau de utilização, percebe-se 22% das respostas em alta utilização e 

30% em média utilização. Destaca-se a maior concentração em baixa utilização com 48% 

das respostas. 

Um dos respondentes apontou que a questão comercial não é a prioridade dos 

projetos da CNEN e que ao longo do tempo tem sido dificultada por restrições legais e por 

regulamentação interna. 

Apesar da CNEN não ser uma entidade com fins lucrativos, as receitas geradas com a 

venda de produtos e prestação de serviços, oriundas dos projetos de P&D, podem ser 

importantes fontes de financiamento das obrigações do Estado. 

Para Shenhar e Dvir (2010, p. 40) esse critério, que faz parte da dimensão de sucesso 

no negócio, reflete o impacto direto e imediato que o projeto tem na organização. Deve 

avaliar os níveis de vendas, rendas e lucros, assim como o fluxo de caixa e outras medidas 

financeiras. 
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5.1.15 Critério C15 - Participação no mercado 

 Requisito: A participação no mercado após o encerramento do projeto. 

 

 

Gráfico 18: Frequência das respostas do C15 

Fonte: Elaboração própria 

 

Percebe-se que esse critério segue a linha do anterior com 30% das respostas 

concentrando-se em extremamente importante e muito importante com relação ao grau de 

importância, subindo para 72% considerando também o nível importante. Vale destacar que 

26% das respostas encontram-se em pouca importância. 

Com relação ao grau de utilização, percebe-se 22% das respostas em muito alta 

utilização e alta utilização e 30% em média utilização. Destaca-se a maior concentração em 

baixa utilização com 46% das respostas. 

Uma observação apontada foi que, em função do monopólio exercido em parte dos 

produtos ofertados pela CNEN, esse critério não tem relevância. 

Critério que faz parte da dimensão de impacto para o futuro proposta por Shenhar e 

Dvir (2007), reflete como o projeto cria novas oportunidades de mercado. 
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5.1.16 Critério C16 - Novo mercado 

 Requisito: A criação de novo mercado com o projeto. 

 

 

Gráfico 19: Frequência das respostas do C16 

Fonte: Elaboração própria 

 

Percebe-se que com relação ao grau de importância a frequência das respostas ficou 

em 50% em extremamente importante e muito importante, subindo para 82% incluindo o 

nível importante. 

Já com relação ao grau de utilização, 18% encontram-se em muito alta utilização e 

alta utilização e com 38% em média utilização. Destaca-se que 44% das respostas 

concentram-se em baixa utilização. 

Para Shenhar e Dvir (2007), o critério reflete como o projeto cria novas 

oportunidades de mercado. 
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5.1.17 Critério C17 - Nova tecnologia 

 Requisito: Desenvolvimento de novas tecnologias com o projeto. 

 

 

Gráfico 20: Frequência das respostas do C17 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para esse critério, verifica-se uma concentração no grau de importância de 84% das 

respostas em extremamente importante e muito importante e o restante dos 16% em 

importante, indicando ser um critério relevante dentro do modelo proposto. 

Com relação ao grau de utilização, 46% das respostas estão em muito alta utilização 

e alta utilização e 44% em média utilização. Os outros 8% encontram-se em baixa utilização. 

Um respondente observou que, as novas tecnologias apesar de serem extremamente 

importantes, nem sempre tem o foco nuclear e se afastam um pouco da missão dos institutos 

da CNEN. 

Para Shenhar e Dvir (2007), esse critério avalia como o projeto contribuiu para o 

desenvolvimento de novas tecnologias. 
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5.1.18 Critério C18 - Nova capacidade organizacional 

 Requisito: Obtenção de novas capacidades organizacionais com o projeto. 

 

 

Gráfico 21: Frequência das respostas do C18 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com relação ao grau de importância, 46% das respostas concentraram-se em 

extremamente importante e muito importante, subindo para 94% adicionando o nível 

importante. 

Com relação ao grau de utilização, 28% das respostas estão em muito alta utilização 

e alta utilização e 38% em média utilização. Destaca-se que 34% das respostas encontram-se 

em baixa utilização. 

Para Shenhar e Dvir (2007) esse critério reflete os novos processos organizacionais e 

competências técnicas adquiridas com o projeto. 
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5.1.19 Critério C19 - Nova linha de produto 

 Requisito: Criação de novas linhas de produtos no futuro com o projeto. 

 

 

 

Gráfico 22: Frequência das respostas do C19 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com relação ao grau de importância, 60% das respostas concentraram-se em 

extremamente importante e muito importante, subindo para 98% adicionando o nível 

importante. 

Com relação ao grau de utilização, 32% das respostas estão em muito alta utilização 

e alta utilização e 46% em média utilização. Ainda há 22% das respostas em baixa 

utilização. 

Para Shenhar e Dvir (2007) esse critério reflete a importância do projeto para a 

criação de outros novos produtos no futuro. 
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5.1.20 Critério C20 - Nova competência 

 Requisito: Criação de novas competências técnicas no futuro com o projeto. 

 

 

Gráfico 23: Frequência das respostas do C20 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para esse critério, verifica-se uma concentração no grau de importância de 84% das 

respostas em extremamente importante e muito importante e o restante dos 16% em 

importante, indicando ser um critério relevante dentro do modelo proposto. 

Com relação ao grau de utilização, 40% das respostas estão em muito alta utilização 

e alta utilização e 42% em média utilização. Ainda há 16% das respostas em baixa 

utilização. 

Uma observação apontada por um respondente é que são criadas novas 

competências, entretanto, nem sempre dentro das missões principais dos institutos da 

CNEN. 

 Shenhar e Dvir (2007), o critério de nova competência reflete o quão bom o projeto 

ajuda a organização para o futuro e como ele cria entre as citadas anteriormente, 

competências técnicas adicionais. 
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5.1.21 Demais critérios mencionados pelos respondentes 

Os seguintes critérios foram apontados pelos respondentes do questionário, como 

critérios que deveriam avaliar os projetos de P&D em uma ICT pública na área nuclear. 

 

 Inserção internacional (através do número de publicações) 

 Número de parceiro no Brasil e no exterior 

 Financiamento externo a CNEN (no Brasil e no exterior) 

 Confiança no produto que está sendo oferecido à sociedade, baseado no 

temor da população em relação a área nuclear. 

5.2 ANÁLISE GERAL DOS RESULTADOS DOS GI E GU 

Nos quadros a seguir são apresentadas as compilações das avaliações dos critérios do 

modelo proposto, quanto ao GI e GU. 

Para essa análise foram somadas as respostas quanto ao grau de importância de 

extremamente importante e muito importante e os de pouca importância e sem importância.  

Com relação ao grau de utilização foram somados os de muito alta utilização e alta 

utilização e os de baixa utilização e sem utilização. 

 

Quadro 8: Compilação das respostas relativas ao GI 

 

EI+MI I PI+SI 

C1 38 11 1 

C2 40 9 1 

C3 47 3 0 

C4 12 21 16 

C5 46 3 0 

C6 44 6 0 

C7 47 3 0 

C8 31 16 3 

C9 40 8 1 

C10 46 4 0 

C11 36 11 3 

C12 37 12 1 

C13 49 1 0 
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C14 20 17 13 

C15 15 21 13 

C16 24 17 9 

C17 42 8 0 

C18 23 24 3 

C19 30 19 1 

C20 42 8 0 

Total 709 222 65 

% 71,18 22,29 6,53 

       Fonte: Elaborado própria 

 

Como pode ser observado os critérios grifados em amarelo, C13 – respeito ao meio 

ambiente, C3 – qualidade conforme a planejada, C7 – desenvolvimento das capacidades da 

equipe, C5 – cumprimento dos padrões de segurança e C10 – benefícios para os clientes 

(sociedade) obtiveram os maiores níveis de importância. 

Já os critérios grifados em vermelho C4 – alterações de escopo, C14 – sucesso 

comercial e direto e C15 – participação no mercado obtiveram os menores níveis de 

importância. 

Quadro 9: Compilação das respostas relativas ao GU 

 

MAU+AU MU BU+SU 

C1 34 9 7 

C2 36 10 4 

C3 39 8 3 

C4 15 21 13 

C5 42 6 1 

C6 28 15 7 

C7 33 14 3 

C8 18 18 14 

C9 24 19 6 

C10 35 11 4 

C11 22 19 9 

C12 24 18 8 

C13 38 9 3 

C14 11 15 24 

C15 11 15 23 

C16 9 19 22 

C17 23 22 4 

C18 14 19 17 

C19 16 23 11 

C20 20 21 9 

Total 492 311 192 

% 49,45 31,26 19,30 
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      Fonte: Elaboração própria 

 

Observa-se que os critérios grifados em amarelo, em ordem decrescente, C5 – 

cumprimento dos padrões de segurança, C3 – qualidade conforme a planejada, C13 – 

respeito ao meio ambiente, C2 – cumprimento do orçamento (custo) e C10 – benefícios para 

os clientes (sociedade) obtiveram os maiores níveis de utilização. 

Já os critérios grifados em vermelho, em ordem decrescente, C14 – sucesso 

comercial e direto, C15 – participação no mercado, C16 – novo mercado e C18 – nova 

capacidade organizacional obtiveram os menores níveis de utilização. 

Analisando os 2 quadros somente o critério C4 – alterações de escopo, obteve o nível 

de importância inferior ao de utilização, o que indica ser um critério com menor relevância 

nos projetos de P&D. 
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6 CONCLUSÃO 

A CNEN, como autarquia federal, tem como suas atribuições legais a função de 

executar ações de pesquisa, desenvolvimento, promoção e prestação de serviços na área de 

tecnologia nuclear e suas aplicações para fins pacíficos além de regular, licenciar, autorizar, 

controlar e fiscalizar essa utilização. 

A ciência e a tecnologia exercem um papel fundamental no desenvolvimento de um 

país e a CNEN, através de seus projetos de P&D, desenvolve produtos e serviços em 

benefício da sociedade. 

Este trabalho, em função de ausência de pesquisas que tratem do assunto, buscou 

compreender a relação entre os critérios utilizados na avaliação de projetos advindos da 

literatura e o especialista, que atua na execução dos projetos de P&D. 

Em função do problema proposto na pesquisa e considerando os resultados obtidos, 

percebe-se que o modelo apresentado, ou a utilização isolada dos seus critérios e requisitos, 

pode orientar o gestor na condução e na avaliação dos projetos de P&D da instituição. 

Para alcançar os resultados e atender o problema proposto na pesquisa, três questões 

precisaram ser atendidas, conforme a seguir abordado. 

No intuito de atender a primeira questão da pesquisa, este trabalho inicialmente 

identificou as proposições conceituais relacionadas ao tema sucesso em projetos e também 

os critérios utilizados em suas avaliações. 

Na literatura percebe-se a evolução da simples tríade tempo, custo e qualidade para 

critérios de medição mais amplos, como os impactos na equipe e para os clientes, o sucesso 

no negócio e os impactos no futuro. Outra percepção é de que a importância dos critérios 

varia de acordo com o tipo de projeto. 

Dessa revisão e atendendo a segunda questão da pesquisa, foi proposto um modelo 

de avaliação de projetos e desenvolvido um questionário, que permitiu analisar a percepção 

dos pesquisadores da CNEN, que participam diretamente na execução dos projetos de P&D, 

quanto à importância e a utilização dos critérios propostos nesse modelo. 

Respondendo a terceira questão da pesquisa, observou-se que 71% do total das 

respostas estavam concentradas em extremamente ou muito importante com relação ao grau 

de importância dos critérios, indicando o acerto na escolha dos critérios do modelo e da 

importância deles na avaliação dos projetos de P&D. 

Com relação ao grau de utilização, observou-se uma queda para 49,45% das 

respostas em muito alta e alta utilização e com apenas um critério apresentando um nível de 
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utilização superior ao de importância, demonstrando assim, que a instituição ainda necessita 

dar maior atenção nesse quesito, visando o aumento desses níveis nos seus projetos de P&D.  

Sugere-se que a instituição se aprofunde nos fatores que levam os níveis de utilização 

dos critérios ficarem abaixo dos de importância nos projetos de P&D e busque a redução 

dessa lacuna. 

Como sugestão para trabalhos futuros recomenda-se a utilização do modelo e do 

questionário em outras tipologias de projetos, assim como o tratamento os dados desta 

pesquisa utilizando-se outras técnicas estatísticas de análise. 

Também como sugestão, aplicar o questionário aos demais participantes do projeto, 

tais como: os gerentes, usuários dos produtos e serviços ofertados, as equipes de 

fiscalização, entre outros. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Prezado Pesquisador da CNEN, 

Meu nome é Eduardo de Assumpção Silva, sou Analista em Ciência e Tecnologia na 

CNEN e para dar prosseguimento ao meu trabalho de Mestrado na UFF na área de Sistemas 

de Gestão solicito a sua colaboração no preenchimento do questionário a seguir. 

O objetivo do trabalho é trabalho é com base na fundamentação teórica, propor um 

modelo de avaliação de projetos com critérios de medição e com base neste, realizar um 

diagnóstico do grau de importância e de utilização/aplicação desses critérios nos projetos de 

Pesquisa e Desenvolvimento -  P&D em uma ICT pública da área nuclear (CNEN), na visão 

do ocupante do cargo de Pesquisador que atua diretamente na pesquisa cientifica e 

tecnológica dentro da Instituição. 

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO  

 

Em função das questões apresentadas a seguir, selecione a lacuna que melhor define 

o Grau de Importância – GI e o Grau de Utilização/Aplicação - GU dos critérios de sucesso 

nos projetos de P&D de uma Instituição Pública Científica e Tecnológica na área nuclear 

(CNEN). 

Adicionalmente a cada questão, há um espaço para as observações que o respondente 

julgar necessárias, além da questão 21, que está disponível para a indicação de critérios não 

mencionados nas anteriores. 

Grau de Importância: Atribuir aos critérios, quanto o Pesquisador da CNEN os 

considera importantes para o sucesso de um projeto de P&D na CNEN 

 

1 – Sem Importância                                              7 – Muito Importante 

3 – Pouca Importância                                           9 -  Extremamente Importante 

5 - Importante 

 

Grau de Utilização: Atribuir aos critérios, quanto o Pesquisador da CNEN os utiliza 

na prática nos projetos de P&D na CNEN 

 

1 – Sem Utilização                                                7 – Alta Utilização 

3 – Baixa Utilização                                              9 – Muito Alta Utilização 

            5– Média Utilização 
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1. Critério - Cumprimento do cronograma (prazo) 

É considerado um critério importante para se avaliar o sucesso de um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Requisito: Cumprimento do cronograma (prazo) estipulado no projeto. 

Grau de Importância:                                           Grau de Utilização: 

 1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  )                                   1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  ) 

Obs: __________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

2. Critério  - Cumprimento do orçamento (custo) 

É considerado um critério importante para se avaliar o sucesso de um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Requisito: Cumprimento do orçamento (custo) estipulado no projeto. 

 Grau de Importância:                                           Grau de Utilização: 

1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  )                                   1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  ) 

Obs: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Critério - Qualidade conforme a planejada 

É considerado um critério importante para se avaliar o sucesso de um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Requisito: Atendimento da qualidade conforme a planejada no projeto. 

 Grau de Importância:                                           Grau de Utilização: 

 1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  )                                   1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  ) 

Obs: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Critério  - Mínimas alterações de escopo 

É considerado um critério importante para se avaliar o sucesso de um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Requisito: Mínimas alterações do escopo durante o projeto. 

Grau de Importância:                                           Grau de Utilização: 

 1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  )                                   1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  ) 

Obs: ______________________________________________________________________ 
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5. Critério - Cumprimento dos padrões de segurança 

É considerado um critério importante para se avaliar o sucesso de um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Requisito: Cumprimento dos padrões de segurança nuclear/radioativa durante o projeto. 

       Grau de Importância:                                           Grau de Utilização: 

       1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  )                                   1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  ) 

Obs: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Critério - Moral e satisfação da equipe elevadas 

É considerado um critério importante para se avaliar o sucesso de um projeto de P&D na 

área nuclear? 

     Requisito: Moral e a satisfação da equipe elevadas durante o projeto. 

            Grau de Importância:                                           Grau de Utilização: 

1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  )                                   1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  ) 

Obs: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Critério - Desenvolvimento das capacidades da equipe 

É considerado um critério importante para se avaliar o sucesso de um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Requisito: Desenvolvimento das capacidades dos membros da equipe com o projeto. 

Grau de Importância:                                           Grau de Utilização: 

1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  )                                   1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  ) 

Obs: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. Critério - Retenção dos membros da equipe 

É considerado um critério importante para se avaliar o sucesso de um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Requisito: Retenção dos membros da equipe após a conclusão do projeto. 

Grau de Importância:                                           Grau de Utilização: 

1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  )                                   1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  ) 

Obs:______________________________________________________________________ 
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9. Critério - Crescimento dos membros da equipe 

É considerado um critério importante para se avaliar o sucesso de um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Requisito: Crescimento profissional dos membros da equipe com o projeto. 

Grau de Importância:                                           Grau de Utilização: 

1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  )                                   1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  ) 

Obs: _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

10. Critério - Benefícios para o cliente (sociedade) 

É considerado um critério importante para se avaliar o sucesso de um projeto de P&D na 

área nuclear? 

       Requisito: Os benefícios proporcionados para o cliente (sociedade) com o projeto. 

Grau de Importância:                                           Grau de Utilização: 

1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  )                                   1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  ) 

Obs: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

11. Critério - Satisfação e lealdade do cliente (sociedade) 

 

É considerado um critério importante para se avaliar o sucesso de um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Requisito: A Satisfação e a lealdade do cliente (sociedade) com o projeto. 

Grau de Importância:                                           Grau de Utilização: 

1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  )                                   1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  ) 

Obs: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

12. Critério - Reconhecimento da marca da Instituição 

 

É considerado um critério importante para se avaliar o sucesso de um projeto de P&D na 

área nuclear? 
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Requisito: O reconhecimento do cliente (sociedade) da marca da Instituição com o projeto. 

Grau de Importância:                                           Grau de Utilização: 

1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  )                                   1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  ) 

Obs: ______________________________________________________________________ 

13. Critério - Respeito ao meio ambiente 

 

É considerado um critério importante para se avaliar o sucesso de um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Requisito: O respeito ao meio ambiente durante a execução do projeto. 

Grau de Importância:                                           Grau de Utilização: 

       1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  )                                   1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  ) 

Obs: ______________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

14. Critério - Sucesso comercial 

 

É considerado um critério importante para se avaliar o sucesso de um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Requisito: O sucesso comercial direto gerado com o projeto. 

       Grau de Importância:                                           Grau de Utilização: 

1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  )                                   1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  ) 

 Obs: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

15. Critério - Participação no mercado 

 

É considerado um critério importante para se avaliar o sucesso de um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Requisito: A participação no mercado após o encerramento do projeto. 

       Grau de Importância:                                           Grau de Utilização: 

       1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  )                                   1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  ) 

Obs: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

16. Critério - Criação de novo mercado 

 

É considerado um critério importante para se avaliar o sucesso de um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Requisito: A criação de novo mercado com o projeto. 
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       Grau de Importância:                                           Grau de Utilização: 

       1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  )                                   1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  ) 

Obs: ______________________________________________________________________ 

 

17. Critério - Desenvolvimento de nova tecnologia. 

 

É considerado um critério importante para se avaliar o sucesso de um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Requisito: Desenvolvimento de novas tecnologias com o projeto 

       Grau de Importância:                                           Grau de Utilização: 

       1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  )                                   1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  ) 

Obs: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

18. Critério -  Obtenção de novas capacidades organizacionais 

 

É considerado um critério importante para se avaliar o sucesso de um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Requisito: Obtenção de novas capacidades organizacionais com o projeto. 

       Grau de Importância:                                           Grau de Utilização: 

       1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  )                                   1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  ) 

Obs: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

19. Critério - Criação de novas linhas de produtos 

 

É considerado um critério importante para se avaliar o sucesso de um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Requisito: Criação de novas linhas de produtos no futuro com o projeto. 

       Grau de Importância:                                           Grau de Utilização: 

       1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  )                                   1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  ) 

Obs: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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20. Critério - Criação de novas competências 

 

É considerado um critério importante para se avaliar o sucesso de um projeto de P&D na 

área nuclear? 

Requisito: Criação de novas competências técnicas no futuro com o projeto. 

       Grau de Importância:                                           Grau de Utilização: 

       1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  )                                   1(  )  3 (  ) 5 (  ) 7 (  ) 9 (  ) 

Obs: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Quais outros critérios o Sr.(a) considera importantes na avaliação do sucesso de um projeto 

de P&D na área nuclear? 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 


