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RESUMO  
Estudar os gestores de projetos permitirá que se possa compreender sua percepção de fatores 
que podem ter influência direta no sucesso ou no fracasso destes. Assim, esta pesquisa 
estudou, por meio da aplicação do modelo proposto por Wong (2005), a percepção dos fatores 
críticos para a gestão do conhecimento dos gerentes de projetos e estudantes de gestão de 
projetos e procurou identificar se o tempo de experiência ou a obtenção de uma certificação 
PMP1 pode alterar essa percepção. A pesquisa foi realizada por meio da confrontação de três 
grupos de profissionais que se encontravam em fases distintas da carreira de gerente de 
projetos: os que estavam se preparando para serem gerentes, os que já atuavam como 
gerentes, mas não possuíam uma certificação PMP, e os profissionais que já tinham obtido 
uma certificação PMP. Os resultados estatísticos demonstraram que em todas as fases da 
carreira de gerente de projetos, existe a percepção da relevância dos fatores críticos para a 
gestão do conhecimento, e que no decorrer da carreira, esta percepção da relevância não 
aumenta em decorrência da aquisição de maior experiência pelos profissionais, nem pela 
obtenção de uma certificação PMP. 
 
Palavras-Chave: Projetos; Gestão do Conhecimento; Fatores Críticos; Certificação PMP. 
 
Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial. 
 
1 INTRODUÇÃO  

Pesquisas realizadas pelo PMI1 (2009) com 300 organizações brasileiras indicaram 
que mais da metade das organizações estudadas apresentaram problemas relacionados a 
qualidade, prazo, custo ou satisfação com seus projetos no ano de 2009, com índices 
superiores a 60% em alguns casos, como se pode observar a seguir, conforme PMI (2009): 
79% das organizações estudadas costumam ter problemas no cumprimento de prazos 
estabelecidos nos projetos, 62% das organizações estudadas costumam ter problemas no 
cumprimento de custos estabelecidos para os projetos, 41% das organizações estudadas 
costumam ter problemas com a qualidade em seus projetos e 34% das organizações estudadas 
costumam ter problemas de satisfação do cliente. 

A tentativa de se diminuir o índice de problemas tem direcionado os esforços de 
pesquisadores e entidades ligadas ao gerenciamento de projetos no sentido de definir padrões 
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e identificar e disseminar as melhores práticas para a gestão dos projetos, conforme descrito 
por PMI (2009a). 

Mesmo com esse esforço, a situação não tem se modificado nos últimos anos, pois os 
percentuais de problemas nos projetos se mantiveram altos, não demonstrando tendência de 
queda, conforme benchmarking realizados pelo PMI (2007), PMI (2008) e PMI (2009). 

Identifica-se ainda de acordo com PMI (2009) percentuais ainda maiores de problemas 
nos projetos que os relatados anteriormente, quando se analisa projetos de empresas em 
segmentos específicos. 

Problemas que chegam a 88% para não cumprimento de prazos para empresas 
governamentais e a 82% para não cumprimento de custos, 64% para problemas com a 
qualidade e 50% para problema de satisfação com o cliente em empresas de engenharia. 
(PMI, 2009). 

A gestão do conhecimento destes projetos pode estar diretamente relacionada a estes 
altos percentuais de problemas identificados nos mesmos, pois segundo Nonaka e Takeuchi 
(1997b) a gestão do conhecimento pode influenciar positivamente no sucesso de um projeto. 

Segundo Wong (2005), a gestão do conhecimento é estimulada por uma série de 
fatores organizacionais conhecidos como fatores críticos, fatores estes que foram abordados 
neste mesmo estudo dando origem a um modelo de fatores críticos para a gestão do 
conhecimento em pequenas e médias empresas, que foi adotado pela presente pesquisa e 
testado empiricamente com gerentes de projetos e estudantes de gestão de projetos.  

Com o objetivo de identificar a percepção dos gerentes de projetos e estudantes de 
gestão de projetos, pergunta-se: qual grau de relevância deve ser atribuído aos itens que no 
modelo proposto por Wong (2005) foram classificados como fatores críticos para a gestão do 
conhecimento? 

Para responder a esta questão de pesquisa, será analisada a percepção de profissionais 
de gerenciamento de projetos e estudantes de MBA em gestão de projetos sobre os fatores 
críticos para a gestão do conhecimento, por meio da aplicação do modelo proposto por Wong 
(2005). 

Para realizar a análise proposta, duas etapas foram trabalhadas. Na primeira etapa 
estudou-se a percepção de cada fator crítico para a gestão do conhecimento, considerando os 
respondentes em três grupos: (i) os que ainda estão se preparando para serem gerentes de 
projetos; (ii) os que atuam como gerentes de projetos, mas não possuem a certificação PMP e 
(iii) os gerentes de projetos que já possuem a certificação PMP e na segunda etapa comparou-
se cada um dos fatores críticos estudados, confrontando a percepção de cada um dos três 
grupos estudados. 

Essas etapas permitiram verificar a relação entre os problemas relacionados a 
qualidade, prazo, custo ou de satisfação relatados em PMI - Project Management Institute 
(2009) a percepção dos fatores críticos para a gestão do conhecimento proposto por Wong 
(2005), realizando o teste das suposições a seguir: (1) Existe relação entre problemas 
relacionados a qualidade, prazo, custo ou de satisfação nos projetos e a não percepção de 
relevância dos fatores críticos para a gestão do conhecimento em projetos; (2) A percepção de 
relevância dos fatores críticos para a gestão do conhecimento em projetos tende a aumentar 
com o início efetivo da carreira de gerente de projetos e (3) A percepção de relevância dos 
fatores críticos para a gestão do conhecimento em projetos tende a aumentar com a obtenção 
de uma certificação PMP pelo gerente de projetos. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este estudo abordou a percepção dos gerentes de projetos e estudantes de gestão de 
projetos sobre os fatores críticos para a gestão do conhecimento na implementação destes. 
Assim, o referencial teórico se desenvolverá a partir da abordagem da gestão do 
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conhecimento no contexto organizacional. Em uma segunda etapa abordou-se a aplicação da 
gestão do conhecimento em projetos e como ela pode contribuir para o seu sucesso. E por fim 
o modelo de fatores críticos para a gestão do conhecimento, para pequenas e médias empresas 
e sua aplicabilidade em projetos. 

 
2.1 A Gestão do Conhecimento 

Segundo Okunoye e Karsten (2002), a gestão do conhecimento tornou-se essencial 
para as organizações de sucesso, independentemente da sua dimensão e localização 
geográfica, já Wong (2005) constatou que o conhecimento tornou-se uma das forças motrizes 
para o sucesso empresarial, com as organizações investindo cada vez mais em sua gestão. 

Em estudo realizado por Nonaka e Takeuchi (1997a), tendo como foco grandes 
empresas japonesas, foi apresentada a teoria da criação do conhecimento, que foi discutida 
tendo como base os processos utilizados pelas empresas. 

A gestão do conhecimento abordada por Nonaka e Takeuchi (1997a) trabalha 
demonstrando como o conhecimento é criado e como ele se propaga, sendo esta propagação 
realizada em duas dimensões distintas, a epistemológica e a ontológica. 

Na dimensão epistemológica o foco está no compartilhamento do conhecimento entre 
integrantes de um grupo de trabalho, já na dimensão ontológica, o compartilhamento do 
conhecimento ocorre entre os diversos departamentos de uma empresa e até mesmo entre 
empresas de um mesmo grupo. (NONAKA; TAKEUCHI, 1997a). 

Nonaka e Takeuchi (1997a) relataram por meio de estudo de caso a importância dos 
processos relacionados à gestão do conhecimento e identificaram condições que podem 
auxiliar nesta gestão, condições estas que devem ser fornecidas pelas organizações, por meio 
da criação de um contexto apropriado para que a gestão do conhecimento ocorra de maneira 
satisfatória. 

 
2.2 A Gestão do Conhecimento Aplicada a Projetos 

Com os estudos realizados por Williams (2003), demonstrando que grande parte do 
mundo dos negócios está se tornando orientada a projetos, com projetos cada dia mais 
complexos, a gestão do conhecimento passa a estar presente também nos projetos, 
colaborando com o seu sucesso, fato já confirmado por Nonaka e Takeuchi (1997b), que por 
meio de estudo de caso, abordaram um projeto composto por um grupo de trabalho 
multidisciplinar, de uma empresa japonesa (Matsushita), que tinha por objetivo a criação de 
um novo produto. 

Foi possível averiguar que a correta gestão do conhecimento foi fator determinante no 
sucesso do projeto, e que o compartilhamento do conhecimento entre os integrantes do grupo, 
composto por um grupo de integrantes de áreas de conhecimento distintas, possibilitou a 
criação de novos conceitos, ampliando o conhecimento deste grupo e possibilitando a criação 
do produto desejado, a “Home Bakery”2 (NONAKA; TAKEUCHI, 1997b). 

O projeto atingiu o seu objetivo e também possibilitou uma melhoria nos processos e a 
elaboração de um inovador processo de desenvolvimento de produtos, a “engenharia 
simultânea”3 (NONAKA; TAKEUCHI, 1997b). 

As evidências encontradas por Nonaka e Takeuchi (1997b) demonstram a importância 
da gestão do conhecimento e do apoio das organizações para o sucesso de projetos que 
envolvam inovação e trabalhem com grupos multidisciplinares, apoio que pode ser transcrito 
como um grupo de ações que possam facilitar esta gestão e que podem ser definidos como 
sendo fatores críticos para a gestão do conhecimento. 

Conforme Wong (2005), inicialmente a gestão do conhecimento parecia ser viável 
apenas em grandes empresas multinacionais e internacionais e, portanto, o trabalho de 
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investigação sobre fatores críticos foram amplamente centradas sobre elas, ignorando as 
pequenas e médias empresas por possuírem limitações e características distintas. 

 
2.3 Os Fatores Críticos para a Gestão do Conhecimento em Pequenas e Médias 
Empresas. 

Wong (2005) realizou uma revisão em um conjunto de trabalhos anteriores, de 
diversos autores4, que estudaram os fatores críticos para a gestão do conhecimento, 
identificando uma lacuna nos modelos relacionados às pequenas e médias empresas. 

Constatou-se nos trabalhos anteriores revisados por Wong (2005) que problemas 
como: menor disponibilidade de recursos financeiros e humanos, falta de tempo para aplicar 
nas atividades ligadas à gestão do conhecimento e perda do conhecimento ocasionada pelo 
êxodo dos profissionais mais qualificados, eram ignorados, e que estes problemas se faziam 
presentes nas pequenas e médias empresas. 

Considerando os diferentes conjuntos de fatores críticos para a gestão do 
conhecimento apresentados pelos diversos autores revisados em seu estudo, Wong (2005) 
propôs um modelo composto por onze fatores críticos para a gestão do conhecimento em 
pequenas e médias empresas. 

Os fatores propostos por Wong (2005) possuem uma proposição mais abrangente que, 
embora possuam alguma semelhança com as de estudos anteriores, apresenta dois novos 
fatores não contemplados anteriormente pelos pesquisadores: Formação e Educação, e 
Gerenciamento de Recursos Humanos, conforme pode ser visto na Figura 1. 

 
Figura 1 - Comparação entre o modelo de fatores críticos proposto por Wong (2005) e outros estudos. 
Fonte: WONG, 2005, p. 286. 
 

Neste mesmo estudo, Wong (2005) submeteu estes fatores críticos para a gestão do 
conhecimento para pequenas e médias empresas a uma avaliação empírica com o objetivo de 
validá-los, avaliação esta que foi realizada com um grupo de acadêmicos, consultores e 
profissionais que foram selecionados aleatoriamente em revistas sobre gestão do 
conhecimento e que atuavam no segmento de gestão do conhecimento e possuíam livros ou 
artigos publicados sobre o tema. 

 Como resultado desta avaliação empírica, Wong (2005) constatou que mais de 
três quartos dos entrevistados aprovaram a proposta dos fatores críticos, considerando-a como 
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adequada para atender aos aspectos fundamentais para adoção da gestão do conhecimento por 
pequenas e médias empresas. 

Os fatores críticos propostos por Wong (2005) estão listados a seguir: 
• 01 - Apoio da liderança e da gerência: Ações da liderança e da gerência para 

incentivar os funcionários o livre compartilhamento do conhecimento entre as pessoas. 
(WONG, 2005). 

• 02 – Cultura: Existência de uma cultura na pela empresa, que incentive a 
criação, partilha e aplicação do conhecimento. (WONG, 2005). 

• 03 – Informática: Existência de ferramentas de TI que permitam uma pesquisa 
rápida, acesso e recuperação de informações, possibilitando a colaboração entre os membros 
da organização. (WONG, 2005). 

• 04 - Estratégia e objetivo: Existência de uma estratégia definida de maneira 
clara e bem planejada pela organização para reduzir ou minimizar a perda do conhecimento. 
(WONG, 2005). 

• 05 – Medição: Existência de uma forma clara de medir se os objetivos de 
retenção e criação de novos conhecimentos estão sendo ou serão alcançados, permitindo 
monitorar o seu progresso. (WONG, 2005). 

• 06 - Infraestrutura organizacional: Existência na empresa de equipes com o 
objetivo de executar tarefas relacionadas com a gestão de conhecimento. (WONG, 2005). 

• 07 - Processos e atividades: Existência de processos e mecanismos bem 
definidos de como devem ser executadas as atividades que levam à criação do conhecimento. 
(WONG, 2005). 

• 08 - Ajudas motivacionais: Existência de recompensas, sejam elas benefícios 
monetários ou não, distribuídas com foco no desempenho do grupo, de modo a incentivar a 
troca de conhecimento entre eles. (WONG, 2005). 

• 09 - Recursos: A disponibilização de recursos financeiros, tecnológicos e 
humanos no momento em que são necessários, para que a execução das atividades de 
gerenciamento do conhecimento. (WONG, 2005). 

• 10 - Formação e educação: Existência de treinamentos e preparação para o 
uso das ferramentas dos sistemas que auxiliem no gerenciamento do conhecimento. (WONG, 
2005). 

• 11 - Gerenciamento de recursos humanos: Existência de um processo eficaz 
no recrutamento de funcionários, para que novos conhecimentos e competências sejam 
trazidos para a organização, para que possam preencher lacunas de conhecimentos ou 
substituir eventuais perdas destes. (WONG, 2005). 

 
3 METODOLOGIA 
3.1 Classificação Da Pesquisa E Delimitações 

Considerando-se a taxonomia proposta por Vergara (2000) ao classificar uma pesquisa 
quanto aos fins e quanto aos meios, tem-se que: quanto aos fins, esta pesquisa é descritiva, 
pois se pretende estudar as percepções de uma população que podem possuir correlação com 
fenômenos a ela associados, já quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa de campo, na qual 
foi realizado um estudo empírico, por meio da aplicação de um questionário para se levantar a 
percepção de um grupo específico. 

Para se validar as suposições assumidas neste estudo, foi coletada a percepção sobre a 
relevância dos fatores críticos para a gestão do conhecimento em projetos da amostra, que se 
compõe em três grupos, utilizando uma escala Likert e aplicados métodos estatísticos e testes 
de igualdade entre os grupos. 
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3.2 Processo Metodológico 
Para coletar a percepção sobre a relevância dos fatores críticos para a gestão do 

conhecimento em projetos da amostra, foi preparado um formulário contendo os fatores 
críticos propostos por Wong (2005) e informações sobre os respondentes que permitiram 
realizar a separação por grupos para a análise. 

Esta pesquisa foi realizada com profissionais que atuam como gerentes de projetos e 
estudantes de MBA em gestão de projetos, que responderam a um questionário com os fatores 
críticos para a gestão do conhecimento, a fim de que eles pudessem atribuir um grau de 
relevância a cada um deles, segundo a sua percepção. 

Uma vez de posse dos dados empíricos válidos para a pesquisa, analisaram-se os 
resultados em dois momentos distintos.  

Inicialmente estudou-se a amostra conjuntamente, realizando a estatística descritiva e 
analisando cada um dos fatores individualmente. 

Em seguida a amostra foi dividida em três grupos, um primeiro grupo contendo os 
futuros gerentes de projetos, ou seja, aqueles que estão se preparando para atuarem como 
gerentes de projetos, chamados aqui de “Estudantes”; um segundo grupo contendo os 
profissionais que atuam como gerentes de projetos, mas não possuem a certificação PMP, 
denominados neste estudo como “Gerentes de Projeto sem PMP” e um terceiro grupo 
contendo os profissionais que atuam como gerentes de projetos e possuem a certificação 
PMP, que serão chamados de “Gerentes de Projeto com PMP”. 

Para cada um destes três grupos realizaremos a análise dos fatores críticos, que nos 
permitirá uma posterior confrontação entre os grupos, possibilitando averiguar a convergência 
ou divergência existente entre eles. 

 Finalmente, os grupos foram confrontados na sequência descrita acima, considerando 
a ordem natural na carreira de um gerente de projetos: em que o profissional primeiramente 
atua como estudante, posteriormente como gerente de projetos sem PMP e, finalmente, depois 
da certificação5 se tornaria um gerente de projetos com PMP.  

 Isto nos permitiu identificar: (i) se existem fatores críticos que não têm a sua 
relevância percebida pelos profissionais de algum dos grupos estudados; (ii) se existe um 
aumento na percepção de relevância com o início efetivo do exercício da atividade de gerente 
de projetos; (iii) se a certificação PMP possibilita aos profissionais um aumento na percepção 
de relevância destes fatores críticos. 

 
3.3 População Estudada E Perfil Da Amostra 

Foram enviados questionários para aproximadamente 400 pessoas, advindas de 
afiliados do PMI do Espírito Santo e dos cursos de MBA em gestão de projetos do Espírito 
Santo, sendo os dados coletados entre junho e agosto de 2010. 

A amostra estudada foi composta por 87 profissionais, que representaram 21,75% de 
uma população de aproximadamente 400 gerentes de projetos e estudantes de gestão de 
projetos, sendo composta de três grupos conforme se observa na Tabela 1. 

O grupo dos estudantes representa 26,44% da amostra, com um total de 23 pessoas 
que não possuem experiência profissional como gerente de projetos, tendo o seu perfil 
acadêmico formado por 21 estudantes que cursaram ou estão cursando MBA em gestão de 
projetos e por 2 estudantes de mestrado. 

 
Tabela 1: Perfil da Amostra Completa 

Grupos que compõem a amostra Quantidade Percentual 
1 - Estudantes 23 26,44 
2 - Gerentes de Projetos sem PMP 34 39,08 
3 - Gerentes de Projetos com PMP 30 34,48 
Total 87 100,00 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O grupo dos gerentes de projetos sem PMP representa 39,08% da amostra com um 
total de 34 pessoas sendo formado por pessoas que já atuam como gerentes de projetos sem, 
no entanto, terem obtido uma certificação PMP. 

O Perfil profissional do grupo dos gerentes de projetos sem PMP foi formado por 22 
profissionais com experiência superior a dois anos como gerente de projetos, 12 profissionais 
com experiência de até dois anos, já o perfil acadêmico deste grupo é formado por 30 
profissionais que concluíram um MBA em gestão de projetos ou estão cursando um mestrado 
/ doutorado, e 4 que ainda não concluíram ou não cursaram um MBA em gestão de projetos. 

O grupo dos gerentes de projetos com PMP representa 34,48% da amostra, com um 
total de 30 profissionais, sendo que neste grupo, todos os integrantes já obtiveram a 
certificação PMP, possuindo também, experiência em gerenciamento de projetos. 

O perfil acadêmico do grupo dos gerentes de projetos com PMP foi formado por 28 
profissionais que já concluíram um MBA em gestão de projetos ou estão cursando um 
mestrado / doutorado, e 2 que ainda não concluíram ou não cursaram um MBA em gestão de 
projetos. 

 
3.4 As Delimitações Do Estudo 

Como esta pesquisa aplicou o modelo de fatores críticos para a gestão do 
conhecimento proposto por Wong (2005) para empresas de pequeno e médio porte, ela se 
limita aos onze fatores críticos existentes no modelo, assumindo todas as definições e 
conceitos propostos pelo autor. Podendo existir outros fatores críticos não abordados que 
tenham relevância em projetos de características específicas. 

Este estudo possui ainda como delimitador o fato de estar analisando somente 
profissionais que atuam como gerentes de projetos ou cursam MBA em Gestão de Projetos no 
Estado do Espírito Santo. 

 
3.5 Instrumento Utilizado Para A Coleta De Dados 

A coleta de dados empíricos foi realizada por meio de um formulário eletrônico 
composto de duas partes: na parte inicial encontram-se a conceituação de gestão do 
conhecimento, de modo que todos pudessem responder tendo o mesmo nível de conhecimento 
e, logo após, a questão foco da pesquisa: “Para você, qual o grau de influência que cada um 
dos fatores abaixo exerce sobre uma gestão de conhecimento bem sucedida?”.  

Na segunda parte do formulário foram apresentados os onze fatores para a gestão do 
conhecimento propostos por Wong (2005), com uma rápida explicação de cada um deles; para 
que os pesquisados pudessem assinalar o grau de influência de cada um deles, utilizando uma 
escala Likert com cinco pontos, que são: 

1. Não exerce influência 
2. Exerce pouca influência 
3. Exerce alguma influência 
4. Exerce muita influência 
5. Exerce influência diretamente 
Foi esclarecido que apenas uma das alternativas acima deveria ser assinalada para cada 

um dos fatores críticos existentes no formulário de pesquisa. 
Também foram solicitadas informações sobre o respondente que possibilitassem filtrar 

a amostra, conforme a delimitação proposta neste estudo. 
De modo a certificar a adequação do questionário e a clareza do que se desejava de 

cada item solicitado, antes do envio do questionário foi realizado um teste piloto com três 
respondentes, sendo um estudante, um gerente de projetos sem PMP e um gerente de projetos 
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com PMP, que foram selecionados de forma aleatória entre a amostra e que utilizaram um 
tempo máximo de 10 minutos para respondê-lo integralmente e não identificaram dúvidas ou 
erros que pudessem induzir ou confundir os futuros respondentes. 

 
3.6 Tratamento De Dados 

Os formulários respondidos foram automaticamente enviados para uma planilha que 
incentiva o respondente a assinalar todas as respostas, eliminando formulários incompletos, e 
com erros. 

Após a coleta dos dados a amostra estava pronta para a aplicação do processo de 
análise proposto. 

Para cada um dos três grupos foi realizada a “Estatística Descritiva”, fornecendo 
informações sobre a tendência e a variabilidade centrais dos dados que foi complementada 
com o cálculo do limite inferior e limite superior de cada uma das médias, calculados com 
nível de confiança de 95%. 

Os três grupos foram confrontados, por intermédio de testes de igualdade de médias, 
para possibilitar a verificação da existência de diferença significativa entre as médias de cada 
um dos fatores críticos estudados. 

E finalmente, para cada um dos três grupos o ranking de médias dos fatores críticos foi 
calculado. 

Para o teste de igualdade de médias e também para a composição do ranking dos 
fatores críticos, utilizou-se o “Teste-Z: duas amostras para médias”, calculado com nível de 
confiança de 95%. 

A escolha destes métodos se fundamenta em Lapponi (2000) que demonstra como as 
ferramentas de análise “Estatística Descritiva” e “Teste-Z: duas amostras para médias” se 
mostram apropriadas para a análise estatística e o teste de hipóteses da diferença das médias 
de populações independentes. 

 
4 ANÁLISE DOS DADOS 

Com os dados oriundos da aplicação da metodologia proposta, a fim de se alcançar o 
objetivo planejado, realizou-se uma análise em três partes. Na primeira, apresentaram-se os 
dados referentes à estatística descritiva, considerando toda a amostra; na segunda, foram 
apresentados os dados referentes à estatística descritiva de cada um dos três grupos que 
compõem a amostra; na terceira realizaram-se os testes comparativos entre os três grupos 
existentes. 

A análise comparativa entre o grupo dos estudantes e o grupo dos gerentes de projetos 
sem PMP foi possível avaliar se o exercício efetivo das atividades de gerente de projetos 
altera a percepção dos fatores críticos para a gestão do conhecimento. 

Com a análise comparativa entre o grupo dos gerentes de projetos sem PMP e o grupo 
dos gerentes de projetos com PMP pudemos avaliar se a obtenção da certificação PMP pelos 
gerentes de projetos altera a percepção dos fatores críticos para a gestão do conhecimento. 

Finalmente, com a comparação entre o grupo dos estudantes e o grupo dos gerentes de 
projetos com PMP possibilitou-se uma avaliação das variações ocorridas na percepção dos 
fatores críticos nos dois extremos, quando o profissional está se preparando para iniciar a 
carreira, e após anos de experiência e obtenção da certificação PMP. 

 
4.1 Análise Dos Grupos 

Para cada um dos três grupos estudados foi realizada estatística descritiva que 
possibilitou a identificação da média, variância, moda, mediana, mínimo, máximo e intervalo 
de cada um dos fatores críticos estudados, complementados com o cálculo do limite inferior e 
limite superior de cada um dos fatores críticos estudados. 
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Os dados levantados na estatística descritiva foram utilizados para realização do teste 
de hipótese da diferença das médias, confrontando amostras dos três grupos, para possibilitar 
a verificação da existência de diferença significativa entre as médias de cada um dos fatores 
críticos estudados. 

Para cada um dos grupos foi calculado um ranking das médias ordenado simplesmente 
pela média calculada, e posteriormente, um novo ranking com os cálculos estatísticos de 
diferença de médias, para a comparação entre os grupos.  

Apresenta-se na Tabela 2, o quadro com a média, a variância e o ranking das médias 
apurados para cada um dos três grupos. 

 
Tabela 2: Estatística Descritiva dos Grupos 

Estudantes 
Gerentes de 

Projetos sem PMP 
Gerentes de 

Projetos com PMP 

Fatores Críticos 

M
éd

ia
 

V
ar

iâ
n

ci
a 

R
an

ki
n

g 

M
éd

ia
 

V
ar

iâ
n

ci
a 

R
an

ki
n

g 

M
éd

ia
 

V
ar

iâ
n

ci
a 

R
an

ki
n

g 

01 - Apoio da Liderança e Gerência 4,30 0,59 1o 4,09 0,81 3o 4,50 0,60 1o 
02 - Cultura 4,13 0,57 2o 4,06 0,72 4o 4,37 0,65 2o 
03 - Informática 3,96 0,50 5o 3,82 0,94 7o 3,90 0,71 5o 
04 - Estratégia e Objetivo 4,09 0,90 3o 4,15 0,74 1o 4,07 1,03 3o 
05 - Medição 3,78 1,00 6o 3,65 1,02 9o 3,53 1,09 9o 
06 - Infraestrutura Organizacional 3,52 1,17 7o 3,88 1,08 6o 3,67 0,78 6o 
07 - Os Processos e Atividades 4,04 0,68 4o 4,03 0,94 5o 3,93 0,89 4o 
08 - Ajudas Motivacionais 4,09 0,99 3o 3,50 1,17 10o 3,57 1,29 8o 
09 - Recursos 4,13 0,85 2o 3,76 0,97 8o 3,40 1,42 10o 
10 - Formação e Educação 4,04 1,04 4o 4,12 0,96 2o 3,60 0,87 7o 
11 - Gerenciamento de Recursos Humanos 4,09 1,08 3o 4,03 1,36 5o 3,40 1,28 10o 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
4.2 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 
4.2.1 Estatística Descritiva do Grupo dos Estudantes 

Para o grupo dos estudantes, o valor da variância foi próximo de 1,0 para a maioria 
dos fatores críticos estudados, chegando, em alguns casos, a valores superiores a 1,0, fato que 
refletiu diretamente no intervalo entre o limite inferior e superior das médias. 

O grande intervalo das médias diminui a confiabilidade do ranking, já que valores das 
médias muito próximas podem gerar distorções no mesmo.  

Para o grupo de estudantes a moda teve predominância de valores 4 e 5, tendo com 
exceção o fator crítico 06 - Infraestrutura Organizacional, que obteve o valor 3 para a moda, 
ficando este fator crítico como o último colocado no ranking das médias do grupo. 

O intervalo entre a nota mínima e a nota máxima atribuída a cada fator crítico também 
se mostrou muito alto demonstrando que existem opiniões nos dois extremos, para um mesmo 
fator crítico, não demonstrando um consenso entre os integrantes do grupo. 

 
4.2.2 Estatística Descritiva do Grupo dos Gerentes de Projetos sem PMP 

Pode-se observar que para o grupo dos gerentes de projetos sem PMP, o resultado 
obtido para a variância de oito dos onze fatores críticos foi próximo ou superior a 1,0, 
influindo diretamente nos intervalos entre o limite inferior e superior das médias apuradas 
para estes fatores críticos. Para este grupo, o ranking teve sua confiabilidade comprometida. 

A moda para este grupo também teve predominância de valores 4 e 5, com exceção 
dos fatores 03 - Informática e 08 - Ajudas Motivacionais, que ficaram com 3. 

O Intervalo entre a nota mínima e a nota máxima atribuída a cada fator também se 
manteve alto, como no grupo dos estudantes. 
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4.2.3 Estatística descritiva do Grupo dos Gerentes de Projetos com PMP 

Todas as considerações feitas para os grupos anteriores se aplicam ao grupo dos 
gerentes de projetos com PMP, pois os valores de variância continuam se mantendo próximo 
de 1,0, o que aumenta os intervalos de médias e compromete o ranking. 

Há também uma predominância dos valores 4 e 5 para a moda e intervalo, com valores 
iguais ou superiores a 3, para todos os fatores críticos estudados. 

 
4.3 Análise Comparativa Das Médias Entre Os Grupos 

Foi realizada nesta seção uma análise comparativa entre os três grupos que compõem a 
amostra, que permitiu verificar se a diferença das médias entre eles foi significativa. 

Os grupos foram confrontados em pares, primeiramente os grupos dos estudantes X 
gerentes de projetos, posteriormente os grupos dos gerentes de projetos X gerentes de projetos 
com PMP e finalmente o grupo dos estudantes X gerentes de projetos com PMP. 

Para tanto utilizaremos o “Teste-Z: duas amostras para médias” que possibilitará a 
confrontação das médias de cada um dos fatores críticos estudados entre os grupos. 

Observam-se na Tabela 3 os fatores críticos que rejeitaram H0 no teste de igualdade de 
médias, demonstrando que a diferença entre elas é estatisticamente significante.  

 
Tabela 3: Fatores Que Rejeitaram H0 No Teste De Igualdade De Médias Aplicado No Confronto Entre 

Os Grupos Estudados 
Médias Confrontadas 

Fator Crítico 
Estudantes 

Gerentes de 
Projetos sem 

PMP 

Gerentes de 
Projetos com 

PMP 

p-value 

08 - Ajudas Motivacionais 4,09 3,50  0,034941 
10 - Formação e Educação  4,12 3,60 0,030224 
11 - Gerenciamento de Recursos Humanos  4,03 3,40 0,028769 
09 - Recursos 4,13  3,40 0,011802 
11 - Gerenciamento de Recursos Humanos 4,09  3,40 0,021922 
Nota. Testes realizados utilizando-se nível de significância de 0,05. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
4.3.1 Análise de Médias Estudantes X Gerentes de Projetos sem PMP 

Somente o fator crítico 08 - Ajudas Motivacionais teve o p-value menor que o nível de 
significância 0,05, apresentando uma diferença estatisticamente significativa ocasionada pela 
diminuição na sua média, fato que o posicionou na última posição no ranking, segundo a 
percepção do grupo composto pelos Gerentes de Projetos. 

 
4.3.2 Análise de Médias Gerentes de Projetos sem PMP X Gerentes de Projetos com 
PMP 

Dois fatores críticos confrontados apresentaram a diferença de médias estatisticamente 
significativas. 

Os fatores 10 - Formação e Educação e 11 - Gerenciamento de Recursos Humanos 
sofreram uma maior alterações nas médias, e para menor, fazendo com que estes fatores 
perdessem posições no ranking.  

 
4.3.3 Análise de Médias Estudantes X Gerentes de Projetos com PMP 

Dois dos fatores críticos confrontados apresentaram diferenças estatisticamente 
significativas nas médias, e em ambos os casos tivemos uma diminuição de suas médias. 

Os testes realizados comparando-se os dois extremos da amostra, o grupo dos 
estudantes com o grupo dos gerentes de projetos com PMP, também demonstrou que 
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ocorreram poucas mudanças na percepção da relevância dos fatores críticos para a gestão do 
conhecimento pelos gerentes de projetos. 

Dois dos fatores críticos confrontados tiveram um p-value menor que o nível de 
significância 0,05, rejeitando-se a hipótese nula, pois a diferença de médias neste caso é 
estatisticamente significativa, são eles: 9 - Recursos e 11 - Gerenciamento de Recursos 
Humanos. 

Médias 

 
Fatores Críticos 

  1º Estudantes       2º Gerentes de Projetos sem PMP   3º Gerentes de Projetos 
com PMP 

Figura 2 - Comparativo do Intervalo de Médias dos grupos confrontados. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Observa-se na Figura 2 que o intervalo das médias dos fatores críticos se sobrepõe em 

maior ou menor proporção para todos os fatores críticos estudados, quando confrontamos os 
três grupos amostrais. 

 
4.4 ANÁLISE COMPARATIVA DO RANKING ENTRE OS GRUPOS 
4.4.1 Análise da Média atribuída pelos grupos 

Apresenta-se agora a análise comparativa do ranking das médias atribuídas aos fatores 
críticos entre os três grupos. 

Serão consideradas, para este ranking, somente as médias obtidas por cada fator 
crítico, cujo ranking foi apresentado na Tabela 2, não se considerando os limites, inferior e 
superior de cada média atribuída. 

Considerando as quatro primeiras posições do ranking como a faixa onde estão os 
fatores críticos de maior relevância pode-se verificar que alguns fatores se mantiveram nesta 
faixa, no ranking dos três grupos estudados. 

Dentre estes fatores que foram considerados como de maior relevância estão: 01 - 
Apoio da Liderança e Gerência, 02 - Cultura, 04 - Estratégia e Objetivo e 07 - Os Processos e 
Atividades. 

Do outro lado do ranking, sempre ocupando uma das quatro últimas posições para os 
três grupos estudados está o fator 05 - Medição. 
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Temos ainda três fatores que estavam posicionados na faixa intermediária do ranking 
inicialmente (para o grupo dos estudantes) caindo para as últimas posições para os outros 
grupos. 

Estes fatores são: 08 - Ajudas Motivacionais, 09 - Recursos e 11 - Gerenciamento de 
Recursos Humanos. 

 
5 ANÁLISE DA MÉDIA APÓS TESTE DE IGUALDADE DE MÉDIAS 

Aplicando-se o teste de igualdade de médias e agrupando os fatores cujas médias não 
possuam diferenças estatisticamente significativas, apresenta-se agora um novo ranking dos 
fatores críticos para cada um dos três grupos estudados. 

Este novo ranking é exibido na Tabela 4, onde podemos observar que as médias se 
agruparam em apenas três posições no ranking. 

Verificou-se ainda na Tabela 4 que nenhum dos fatores críticos teve melhora na 
posição no ranking quando comparamos o grupo dos estudantes com o grupo dos gerentes de 
projetos com PMP, que são os dois extremos da carreira de gerente de projetos. 

Ainda na Tabela 4, pode-se observar comparando o grupo dos estudantes e o grupo 
dos gerentes de projetos com PMP, que três dos fatores críticos estudados mantiveram a 
posição inicial em primeiro lugar no ranking, são eles: 01 - Apoio da Liderança e Gerência, 
02 - Cultura e 04 - Estratégia e Objetivo. 

Já outros dois fatores críticos mantiveram a posição no ranking, permanecendo em 
segundo lugar, quando comparamos os mesmos grupos acima citados, que são: 05 - Medição 
e 06 - Infraestrutura Organizacional. 

Entretanto, mais da metade dos fatores críticos estudados apresentaram queda no 
ranking, na comparação entre os grupos dos estudantes e o grupo dos gerentes de projetos 
com PMP.  

 
Tabela 4: Ranking dos Fatores Críticos, Considerando o Resultado do Teste de Igualdade de Médias 

Entre os Fatores do Ranking 

Estudantes 
 Gerentes de 

Projetos sem 
PMP 

 Gerentes de 
Projetos com 

PMP 
Fatores Críticos 

Médias Ranking  Médias Ranking  Médias Ranking 
01 - Apoio da Liderança e Gerência 4,30 1o  4,09 1o  4,50 1o 
02 - Cultura 4,13 1o  4,06 1o  4,37 1o 
03 - Informática 3,96 1o  3,82 1o  3,90 2o 
04 - Estratégia e Objetivo 4,09 1o  4,15 1o  4,07 1o 
05 - Medição 3,78 2o  3,65 2o  3,53 2o 
06 - Infraestrutura Organizacional 3,52 2o  3,88 1o  3,67 2o 
07 - Processos e Atividades 4,04 1o  4,03 1o  3,93 2o 
08 - Ajudas Motivacionais 4,09 1o  3,50 2o  3,57 2o 
09 - Recursos 4,13 1o  3,76 1o  3,40 2o 
10 - Formação e Educação 4,04 1o  4,12 1o  3,60 2o 
11 - Gerenciamento de Recursos Humanos 4,09 1o  4,03 1o  3,40 3o 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 
Os fatores críticos que apresentaram queda no ranking são: 03 - Informática, 07 - 

Processos e Atividades, 08 - Ajudas Motivacionais, 09 - Recursos, 10 - Formação e Educação 
e 11 - Gerenciamento de Recursos Humanos. 

Mesmo que as médias indiquem, que todos os fatores críticos estudados, segundo a 
percepção dos três grupos sejam relevantes, o que se observa é uma reorganização destes 
fatores no ranking, na percepção do grupo dos gerentes de projetos com PMP. 
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6. CONCLUSÃO 
Realizada a coleta de dados sobre percepção dos fatores críticos para a gestão do 

conhecimento com os três grupos: de Estudantes, de Gerentes de Projeto sem PMP e de 
Gerentes de Projeto com PMP, que compõem a amostra, os dados foram confrontados. 

Este confronto, realizado por meio de testes estatísticos, permitiu averiguar a 
percepção de relevância dos fatores críticos para cada grupo e a existência de mudanças 
significativas na percepção de relevância dos fatores críticos entre os grupos estudados, 
fornecendo dados que respondiam as suposições inicialmente formuladas. 

Com relação à primeira suposição: Existe relação entre problemas relacionados a 
qualidade, prazo, custo ou de satisfação nos projetos e a não percepção de relevância dos 
fatores críticos para a gestão do conhecimento em projetos; pode-se ver que ela não se 
confirmou, pois verificou-se, quando foram analisados os dados dos três grupos estudados, 
que todos os fatores críticos têm a sua relevância percebida, não se destacando nenhum como 
exercendo pouca ou nenhuma relevância. 

Com relação à segunda suposição: A percepção de relevância dos fatores críticos para 
a gestão do conhecimento em projetos tende a aumentar com o início efetivo da carreira de 
gerente de projetos; pode-se ver que ela também não se confirmou, pois no confronto entre os 
grupos de estudantes e de gerentes de projetos sem PMP foi constatado que a percepção de 
relevância é mantida para os fatores, tendo uma única exceção o fator 08 - Ajudas 
Motivacionais, que apresentou queda nas médias.  

Para a terceira suposição: A percepção de relevância dos fatores críticos para a gestão 
do conhecimento em projetos tende a aumentar com a obtenção de uma certificação PMP pelo 
gerente de projetos; pode-se ver que ela também não se confirmou, pois no confronto entre o 
grupo dos gerentes de projetos com PMP e os outros dois grupos, foi constatada queda nas 
médias de quatro dos onze fatores estudados, tendo os demais fatores mantidas as médias. 

Portanto, não se pode afirmar que os problemas relacionados ao não atendimento da 
qualidade, do prazo, dos custos ou de satisfação dos clientes com seus projetos, que foi 
inicialmente abordado neste estudo, tenha uma relação direta com a percepção de relevância 
pelos gerentes de projetos e estudantes de gestão de projetos dos fatores críticos para a gestão 
do conhecimento do modelo proposto por Wong (2005). 

Considerando-se os grupos estudados como representantes de três fases distintas e 
sequenciais da carreira de gerente de projetos, observou-se a ocorrência de tendência de queda 
na percepção de quatro fatores críticos estudados ao longo da carreira de gerente de projetos, 
são eles: 08 - Ajudas Motivacionais, 09 - Recursos, 10 - Formação e Educação, e 11 - 
Gerenciamento de Recursos Humanos, onde verificou-se que dois destes fatores são os novos 
fatores críticos incluídos no modelo proposto por Wong (2005), que nos leva a questionar se o 
modelo de fatores críticos proposto por Wong (2005) seria aplicável ao ambiente de projetos. 

O presente estudo não considerou o porte nem o segmento de atuação das empresas 
onde os gerentes de projetos pesquisados exerciam suas atividades, desta forma, os resultados 
obtidos podem variar se considerarmos empresas de um porte e/ou segmentos específicos.  

Os gerentes de projetos podem ter a sua percepção de relevância dos fatores críticos 
estudados alterados em decorrência de fatores organizacionais como maior investimento em 
gestão do conhecimento, apoio gerencial e maturidade dos processos relacionados à gestão do 
conhecimento, que podem variar em decorrência do porte da empresa e do seu segmento de 
atuação. 

Desta forma não podemos estender os resultados obtidos neste estudo para um 
segmento de atuação específico, ou um determinado porte de empresa. 

Como sugestão para estudos futuros, teríamos a aplicação do modelo de fatores 
críticos para a gestão do conhecimento proposto por Wong (2005) aplicados a contexto 
específico de projetos que tenham apresentado problemas relacionados a não atendimento dos 
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padrões de qualidade, a não cumprimento de prazo previsto, a não cumprimento dos custos 
estimados ou de problemas com a satisfação dos clientes, comparando com projetos que 
tenham obtido sucesso, que poderia evidenciar uma correlação entre os fatores críticos para a 
gestão do conhecimento proposto por Wong (2005) e o sucesso ou fracasso dos projetos o que 
permitiria também avaliar a aplicabilidade do modelo aos projetos. 
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1 O PMI - Project Management Institute é um instituto fundado nos Estados Unidos e difundido em mais de 180 
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2 A “Home Bakery” foi um produto desenvolvido pela Matsushita com a finalidade de produzir pães em casa. 
3 O processo de Engenharia Simultânea consiste em estabelecer todas as especificações em um estágio inicial do 
desenvolvimento, reduzindo as mudanças de projeto em estágios posteriores. As especificações de características 
do produto são detalhadamente documentadas no estágio inicial do desenvolvimento do produto através do uso 
de meios eletrônicos. (Nonaka e Takeuchi, 1997b).   
4 Os autores abordados na revisão realizada por Wong (2005) são: Skyrme e Amidon (1997), Davenport et al. 
(1998), Holsapple e Joshi (2000), Chourides et al. (2003), Leibowitz (1999), Hasanali (2002) e APQC (1999). 
5 O tempo mínimo de experiência necessário para a certificação é de três anos, que contemple um mínimo de 
4500 horas de trabalho na área de gerenciamento de projetos para profissionais com no mínimo bacharelado ou 
diploma equivalente, ou de cinco anos com um mínimo de 7500 horas de trabalho caso o profissional não possua 
o bacharelado. 


