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RESUMO 

A busca por vantagens competitivas nas organizações tem se tornado cada vez mais emergente. 

Até pouco tempo atrás a preocupação das grandes empresas estabelecidas no mercado era 

melhorar sua capacidade de gerenciar os negócios, reduzindo custos e efetuando melhorias na 

qualidade. No entanto, com a ascendente era tecnológica e o crescente dinamismo de mercado, 

as empresas buscam a inovação como forma de manter a vantagem competitiva. Assim, a 

inovação tem se mostrado um fator crítico de sucesso para ganhos de competitividade. Dessa 

forma, torna-se necessário compreender as características inerentes aos projetos de inovação 

para poder desenvolver práticas gerenciais apropriadas. Portanto, o presente estudo tem como 

objetivo evidenciar o estado da arte a respeito do tema gestão de projetos de inovação, a fim de 

contribuir com a pesquisa e melhorar o desempenho e compreensão dos projetos de inovação 

e, consequentemente, facilitar gerentes e gestores de inovação. Para alcançar os objetivos deste 

estudo, utilizou-se o método Knowledge Development Process - Construtivist (ProKnow-C) 

para a realização da análise bibliométrica e análise sistêmica dos 16 artigos que compõem o 

portfólio bibliográfico. Identificou-se oportunidades de pesquisa por meio das lentes de análise, 

como a singularidade, onde há a necessidade de criação de um modelo de gestão que leve em 

consideração o contexto único em que o projeto está inserido, bem como os valores e 

preferências do gestor.  

 

Palavras-chave: Gestão de Projetos. Inovação. Bibliometria. ProKnow-C. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The search for competitive advantage in organizations has become increasingly more 

emerging. Until recently, the concern of large established companies was to improve their 

ability to manage their business, reduce costs and improve quality. However, with the rising 

technological era and growing market dynamism, companies seek innovation as a way to 

maintain competitive advantage. Thus, innovation has proven to be a critical success factor for 

competitive gains. Thus, it is necessary to understand the inherent characteristics of innovation 

projects in order to develop appropriate management practices. Therefore, the present study 

aims to evidence the state of the art regarding the topic of innovation project management in 

order to contribute to research and improve the performance and understanding of innovation 

projects and, consequently, to facilitate innovation managers and managers . In order to 

achieve the objectives of this study, the Knowledge Development Process - Construtivist 

(ProKnow-C) method was used to perform the bibliometric analysis and systemic analysis of 

the 16 articles that compose the bibliographic portfolio. Research opportunities have been 

identified through analysis lenses, such as singularity, where there is a need to create a 

management model that takes into account the unique context in which the project is inserted, 

as well as the values and preferences of the manager.  

 

Keywords: Project management. Innovation. Bibliometria. ProKnow-C. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As grandes empresas já estabelecidas no mercado geralmente se concentram em 

melhorar sua capacidade de gerenciar seus negócios, com ênfase em redução de custos, 

melhorias de qualidade e inovação incremental em produtos e processos existentes 

(O’CONNOR, 2013). Porém, para que essas empresas mantenham sua competitividade a longo 

prazo, precisam desenvolver paralelamente inovações radicais a fim de dominar novos 

mercados.  

Dessa forma, a inovação tem sido um fator crítico de sucesso para ganhos de 

competitividade e crescimento empresarial no contexto econômico (PACHECO, GOMES, 

SILVEIRA, 2013). Sem inovação, as empresas têm dificuldade de adaptação às mudanças, e as 

organizações precisam aprender a explorar as oportunidades que as mudanças provocam, pois 

essa capacidade é fundamental para se tornar competitiva no mundo da inovação 

(HASHIMOTO, 2006).  

Portanto, é preciso entender as características de projetos de inovação e a sua natureza 

incerta que os permeiam para desenvolver práticas gerenciais apropriadas, que considerem o 

contexto único em que estão inseridas (O’CONNOR, 2013). 

A gestão de projetos por muito tempo foi tida como um modelo mecanicista de controle 

(SHENHAR; DVIR, 2007; JOUINI; MIDLER; SILBERZAHN, 2016). Também, as técnicas e 

ferramentas aplicáveis ao gerenciamento de projetos ficaram restritas a gestão de projetos 

simples em ambientes estáveis (POLLACK, 2007). Porém, esta concepção é limitada e não 

consegue abordar contextos de incerteza como é o caso de projetos de inovação ou novos 

mercados (JOUINI; MIDLER; SILBERZAHN, 2016). Assim, saber os métodos apropriados de 

gerenciar projetos de inovação permite reduzir a imprevisibilidade e incerteza e melhorar o 

desempenho (YORDANOVA, 2018).  

Tendo isso em vista, a presente pesquisa tem por objetivo geral evidenciar o estado da 

arte sobre os temas de Gestão de Projetos e Inovação, sob a ótica da singularidade e gestão 

de riscos, especificamente: (i) Identificar na literatura científica um portfólio bibliográfico de 

artigos relevantes sobre os temas de gestão de projetos e inovação; (ii) Realizar um estudo 

bibliométrico para evidenciar os mais destacados autores e periódicos e suas referências; (iii) 

Realizar uma análise de conteúdo do portfólio bibliográfico a luz de lentes de análise ligadas 

ao empreendedorismo; (iv)Evidenciar quais técnicas e ferramentas são citadas no portfólio 

bibliográfico; (v) Evidenciar oportunidades de pesquisa à respeito dos temas gestão de projetos 

e inovação.  
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 Esse artigo está dividido da seguinte forma: introdução, referencial teórico abordando 

os temas de gestão de projetos e inovação, metodologia explicitando o método ProKnow-C 

utilizado para o desenvolvimento da pesquisa, resultados obtidos a partir da análise sistêmica 

sob as lentes de gestão de riscos e singularidade e, por fim, conclusões. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Gestão de Projetos 

O gerenciamento de projetos é uma atividade cada vez mais reconhecida no mundo 

(VALLE, FERREIRA, JOIA, 2014), no entanto, o conhecimento em gestão de projetos se 

tornou tema de estudo de áreas de gestão recentemente, visto que até meados dos anos 1980 era 

limitado às áreas como engenharia e tecnologia da informação (TURNER; ANBARI E 

BREDILLET, 2013).  Atualmente é possível encontrar na literatura diferentes conceitos à cerca 

de projetos e gestão de projetos (OLIVEIRA, 2007).  

 De acordo com ICB (1999) projeto é um conjunto único de atividades coordenadas que 

visam atender objetivos específicos dentro de parâmetros definidos como prazo, custo e 

desempenho. Ainda segundo ICB (1999) gestão de projetos é o planejamento, organização, 

monitoração e controle de todos os aspectos de um projeto, bem como a motivação de todos os 

envolvidos para atingir os objetivos do projeto.  

Já para Kerzner (2002) projeto é um empreendimento com um objetivo identificável, 

que consome recursos e opera sob pressão de prazos, custos e qualidade. No que tange a visão 

de Kerzner (2002) sobre gestão de projetos, é o planejamento, programação e controle de uma 

série de tarefas integradas a fim de atingir seus objetivos com êxito.   

 Vargas (2003) conceitua projetos como:  

Um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica 

de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e 

definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tempo, 

custo, recursos envolvidos e qualidade (VARGAS, 2003). 

 

Por outro lado, Maximiano (1997) considera que a administração de um projeto é o 

processo de tomada de decisões para a execução de atividades temporárias que, culminarão em 

um resultado.  

 Ainda para o PMI (2013), um projeto é um esforço temporário empreendido para criar 

um produto, serviço ou resultado único e o gerenciamento de projetos é entendido como a 
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aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim 

de atender aos seus requisitos. 

 A partir da década de 1960, alguns órgãos e entidades desenvolveram metodologias de 

apoio ao gerenciamento de projetos (BERNARDES, 2016) como:  

 a) ISO 10006 – Padrão internacional desenvolvido pela ISO, são diretrizes focadas 

principalmente na qualidade de projetos;  

b) PRINCE2 – Criado na década de 90, é utilizado para qualquer tipo ou tamanho de 

projeto; 

c) PMBOK – Manual desenvolvido pelo Project Management Institute (PMI) abrange 

os conhecimentos necessários ao gerenciamento de projetos. Atualmente, tornou-se referência 

para quase todas as outras metodologias. 

Consequentemente, emerge o princípio de que o gerenciamento de projetos é um 

conjunto de padrões, ferramentas e técnicas que podem ser aplicados em todos os tipos de 

projetos (BERNARDES, 2016). 

2.2 Inovação  

 O principal formulador da teoria da inovação foi Joseph Schumpeter e sua primeira 

contribuição para o tema ocorreu ao dividir o processo de mudança tecnológica em três fases 

(SCHUMPETER, 1934): 

• Invenção: resultado de um processo de descoberta, de novos princípios técnicos abertos 

para a exploração comercial; 

• Inovação: processo de desenvolvimento de uma invenção de forma comercial;  

• Difusão: expansão de uma inovação em uso comercial.   

 A inovação, para Schumpeter (1934), é caracterizada pela comercialização de um novo 

produto ou a implementação de um novo processo de fabricação. Em outras palavras, para ele, 

a inovação só se concretiza ao realizar-se a primeira transação comercial do novo produto ou 

processo.  

 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) adota a 

seguinte definição para inovação:  

A implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 

melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método 

organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas 

relações externas (OCDE, 2005).  

Nas últimas décadas, o foco do tema inovação deixou de ser exclusividade das 

instituições envolvidas com ensino e pesquisa, tornando-se atividade necessária para qualquer 
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tipo de organização e preocupação central dos gestores e, a partir disso, as empresas procuram 

adaptar-se e desenvolver-se para sobreviver (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; TROTT, 

2012; OTOWICZ, 2018; BERNARDES, 2016). 

Para isso, faz-se necessário que as organizações compreendam os conceitos e métodos 

que guiam as atividades inovadoras, para que possam colocar em prática e, consequentemente, 

obter resultados inovadores e relevantes, resultando em maior vantagem competitiva (DEES; 

PICKEN, 2000; CALIK; CALISIR; CETINGUC, 2017; OTOWICZ, 2018). Por isso, a 

inovação não deve ser considerada um atributo automático das organizações (BESSANT et al., 

2005) 

A inovação pode ser classificada como incremental ou radical/disruptiva, dependendo 

do grau de mudança que irá provocar no mercado (OTOWICZ, 2018). A inovação incremental 

representa pequenas melhorias na funcionalidade ou desempenho de produtos, serviços ou 

processos existentes (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; OTOWICZ, 2018). Já a inovação 

radical/disruptiva, causa impacto significativo no mercado e representa o surgimento de uma 

solução ainda não apresentada no mercado (OECD/EUROSTAT, 2005; OTOWICZ, 2018). 

 

3 METODOLOGIA  

Esta seção visa enquadrar o presente trabalho científico de forma a dar-lhe sustentação 

metodológica e contextualizar sob qual ótica a pesquisa foi delineada e executada para atingir 

seus objetivos e resultados finais. Por ser tratar de um método cujo processo é estruturado e 

estático, esta seção foi baseada em trabalhos como de Lacerda, Ensslin, Ensslin (2012); Calvetti 

(2018); Oliveira (2016).  

3.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO  

Em relação ao enquadramento metodológico desta pesquisa, a Figura 01 visa explicitar 

o método que esta pesquisa adotou durante sua execução, explicitando as premissas que foram 

utilizadas desde seu planejamento até a obtenção dos resultados finais.  
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Figura 01. Enquadramento metodológico adotado pelo presente trabalho. 

 

Fonte: Adaptado de Tasca et al., (2010). 
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 A presente pesquisa possuí natureza descritiva, pois tem o objetivo de descrever um 

determinado fenômeno, que neste caso é o estado da arte do tema gestão de projetos de inovação 

(GIL, 2007).  

A lógica da pesquisa classificou-se como indutiva por gerar conhecimento no decorrer 

do processo de identificação dos dados científicos, utilizando lentes de análises a respeito da 

gestão de projetos de inovação, por meio da leitura de um tema emergente que exprime novos 

esclarecimentos (ENSSLIN et al., 2013a; ENSSLIN et al., 2013d; OLIVEIRA, 2016). 

 Como parte do processo de pesquisa, a coleta de dados abrangeu dados secundários. 

Visto que trata-se de uma revisão de literatura, foram utilizados para a pesquisa dados apurados, 

já publicados e desenvolvidos, por meio de pesquisas científicas que atendem os objetivos deste 

trabalho (ROSA et al., 2011; LACERDA et al., 2014a). 

 Também, adotou-se uma abordagem de pesquisa qualitativa-quantitativa. É considerada 

qualitativa durante o processo de seleção do portfólio bibliográfico, baseada no contexto da 

pesquisa e nos critérios de interpretação do pesquisador, não envolvendo modelos matemáticos 

e estatísticos (CASARIN et al., 2012). 

 Entretanto, a pesquisa é considerada quantitativa no decorrer das análises 

bibliométricas, coletando e analisando dados, dentro do conceito difundido por Lacerda et al. 

(2012) e adotado por outros autores (AFONSO et al., 2012b; ENSSLIN et al., 2013a; KNOFF 

et al., 2014).  

 O resultado desta pesquisa é aplicado pois o conhecimento gerado permite a aplicação 

prática voltado para um problema em específico (ROSA, et al., 2011). Ou seja, o conhecimento 

gerado a partir do estudo do tema pode ser utilizado diante de oportunidades identificadas. 

 O procedimento técnico empregado foi a pesquisa bibliográfica, visto que a mesma foi 

desenvolvida a partir de materiais expostos em periódicos, em conformidade com o tema de 

gestão de projetos de inovação, possibilitando estruturar a fundamentação teórica desta 

pesquisa (CASARIN et al., 2012; LACERDA et al., 2014a). 

 O instrumento utilizado para a realização da análise bibliométrica e análise sistêmica foi 

o método conhecido como Knowledge Development Process – Constructivist (ProKnow-C). 

Adotou-se este método pois apoia e auxilia o pesquisador diante de diversas informações 

científicas, conduzindo o processo de ponderação sobre as diferentes formas de extração do 

conhecimento necessário acerca do tema estudado (CALVETTI, 2016). O ProKnow-C permite 

um processo estruturado e guiado pelo enquadramento definido pelo pesquisador (ENSSLIN et 

al., 2015). 
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3.2 COMPOSIÇÃO DO PORTFÓLIO BIBLIOGRÁFICO 

Para esta finalidade, utilizou-se o método Knowledge Development Process - 

Constructivist (Proknow-C), proposto por Ensslin et al. (2010) e Ensslin et al. (2012).  

O processo proposto pelo (Proknow-C) possui quatro etapas: 1) seleção do portfólio 

bibliográfico; 2) análise bibliométrica do portfólio bibliográfico; 3) análise sistêmica do 

portfólio bibliográfico; e 4) elaboração dos objetivos de pesquisa. 

Para esta pesquisa, utilizou-se as seguintes etapas: a seleção do portfólio de artigos sobre 

o tema de pesquisa, a análise bibliométrica e a análise sistêmica.  

 

3.2.1 Seleção do Portfólio Bibliográfico  

A seleção do portfólio bibliográfico por meio do ProKnow-C ocorre de forma recursiva 

por meio das etapas: a) definição dos artigos científicos nas bases de dados; b) estabelecimento 

de um Banco de Artigos Brutos, seguindo uma série de procedimentos pré-estabelecidos até a 

fase de filtragem e seleção do portfólio bibliográfico relevante e alinhado ao tema do 

pesquisador (AFONSO et al., 2011; SARTORI, ENSSLIN, CAMPOS, ENSSLIN, 2014). 

 

3.2.1.1 Seleção do banco de artigos bruto  

Para a definição do banco de artigos bruto, parte-se da determinação dos eixos de 

pesquisa, conforme percepção do pesquisador. Neste trabalho, tem-se dois eixos de pesquisa: 

a) Project management; b) Innovation. A seleção do Banco de Artigos Bruto é composta por: 

a) Definição das palavras-chave: “Project management”; “Innovation”;  

b) Definição dos bancos de dados: Scopus. Referente ao conteúdo dessa base de dados, registra-

se que foi efetuada a busca pela combinação das palavras-chave. A delimitação temporal é de 

10 anos (2008 a 2018) e publicações única e exclusivamente do tipo “artigo”.  

c) Levantamento dos artigos no banco de dados com as palavras-chave: após conclusão da busca 

das 2 palavras-chave na base de dados Scopus, foram selecionadas 1.048 publicações para 

compor o portfólio denominado Banco de Artigos Bruto. 

3.2.1.2 Filtragem do banco de artigos brutos  

Quanto ao processo de filtragem do Banco de Artigos Brutos, analisaram-se os 1.048 

artigos quanto aos seguintes aspectos: a) artigos repetidos; b) títulos dos artigos alinhados ao 
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tema de pesquisa; c) artigos com reconhecimento científico; d) resumos alinhados ao tema de 

pesquisa; e e) texto integral dos artigos alinhados com o tema da pesquisa. 

Utilizou-se a ferramenta Endnote para a importação das publicações selecionadas na 

base Scopus. Após a importação, buscou-se por duplicações, mas neste caso, não houve artigos 

duplicados. 

Analisando o alinhamento do título em relação ao tema, foram detectados 898 artigos 

fora do escopo da pesquisa. Assim, restaram 150 artigos não duplicados e com título alinhado 

ao tema de pesquisa, que foram submetidos à análise quanto ao reconhecimento científico 

no Google Scholar. Para fins dessa análise, entende-se por reconhecimento científico de um 

artigo como sendo o número de citações encontradas para o artigo após consulta ao Google 

Scholar. Nesta etapa, os artigos foram divididos em dois grupos: a) primeiro grupo com 

reconhecimento científico; e b) segundo grupo sem reconhecimento científico (SARTORI, 

ENSSLIN, CAMPOS, ENSSLIN, 2014). 

Então, tomando por base o Princípio de Pareto que afirma que, em muitas situações, 

80% das consequências de um acontecimento são devido a 20% de suas causas, arbitrou-se este 

valor (80%) como o ponto de corte do total de citações encontradas. 

No primeiro grupo, foram selecionados 38 artigos, que são aqueles com pelo menos 38 

citações, aferidos pelo Google Scholar. Restaram 23 artigos não duplicados, com 

reconhecimento científico e com título e resumo alinhado ao tema de pesquisa, com 56 autores 

identificados para uso posterior.  

No segundo grupo composto por 112 artigos, foram analisados sob o critério do ano de 

publicação do artigo, visto que artigos recentes tendem a ter um menor número de citações, mas 

isso não significa que não sejam relevantes. Para isso, considerou-se a data de publicação igual 

a 2017 e 2018 e descartou-se os artigos com datas inferiores a estas.  No entanto, os artigos não 

considerados recentes, ainda foram analisados sob o critério de que se houvesse neles algum 

autor que estava dentre os 56 autores do banco de dados da etapa anterior, ainda seriam 

analisados e poderiam retornar ao portfólio. O resultado desta atividade foram 2 artigos que 

foram incorporados aos 23 com reconhecimento científico e título/resumo alinhados. Assim 

sendo, obteve-se 25 artigos não repetidos, com título e resumo alinhados, e com reconhecimento 

científico. 

Em seguida, os 25 artigos selecionados foram analisados em relação ao alinhamento do 

texto integral com o tema de pesquisa. Dos 25 artigos, 09 foram excluídos por não estarem 

alinhados. Os 16 artigos foram considerados constituintes do Portfólio Bibliográfico dos artigos 

relevantes e alinhados ao tema.  
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Portanto, o processo de filtragem resultou em um Portfólio Bibliográfico formado por 

16 artigos (Apêndice A).  

 

3.2.2 Análise Bibliométrica do Portfólio Bibliográfico  

A análise bibliométrica do portfólio bibliográfico envolve a aplicação de métodos 

matemáticos e estatísticos em um determinado conjunto de artigos com o objetivo de gerar 

conhecimento científico pertinente ao tema em estudo, quantificando as informações e 

fornecendo características das publicações que compõem o referencial teórico (AFONSO et al., 

2012b; ENSSLIN et al., 2013a; ENSSLIN et al., 2013d; KNOFF et al., 2014; CALVETTI, 

2018).   

Nessa etapa foram analisados os 16 artigos selecionados na etapa anterior, suas 

referências, autores, números de citações e periódicos mais relevantes. Iniciou-se pela análise 

bibliométrica dos artigos selecionados, destacando-se o reconhecimento científico, a 

distribuição dos artigos por periódicos em que os mesmos foram publicados e a relevância dos 

autores. O Quadro 03 (Apêndice B) representa o reconhecimento científico dos 16 artigos que 

compõem o portfólio bibliográfico, e a Figura 06 (Apêndice C) ilustra o número de artigos por 

periódico científico. 

Na Figura 06 (Apêndice C) observa-se que os artigos selecionados para o portfólio 

bibliográfico foram publicados em 8 periódicos diferentes, evidenciando o International 

Journal of Project Management como o periódico de maior relevância, com 7 artigos 

publicados,seguido do Journal of Product Innovation Management com 3 artigos.  

 Ao analisar as referências dos artigos do portfólio bibliográfico, identificou-se 523 

referências. Os periódicos em destaque nas referências do portfólio bibliográfico, considerando 

os 20 mais representativos, estão representados na Figura 07 (Apêndice D). 

Ainda avaliando as referências de cada artigo pertencente ao portfólio bibliográfico, de 

acordo com a representação da Figura 08 (Apêndice E), é possível identificar os autores mais 

citados, excluindo aqueles com apenas uma única citação, destacando-se os autores contendo 

mais de 5 citações.  

Também, realizou-se um cruzamento entre o número de artigos de cada autor do 

portfólio bibliográfico com o número de artigos que o mesmo possui relacionado nas 

referências, conforme ilustrado na Figura 09 (Apêndice F).  
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 A Figura 10 (Apêndice G) sintetiza a relevância dos autores quanto ao número de artigos 

no portfólio bibliográfico e em suas referências.  

 Completadas as etapas do processo ProKnow-C, possibilitou-se selecionar os principais 

trabalhos científicos que dão sustentabilidade em termos de referencial teórico apoiando esta 

pesquisa sobre os eixos delineados nesta bibliometria: gestão de projetos e inovação.  

 A próxima seção apresentará os resultados obtidos por meio da análise sistêmica a partir 

do portfólio bibliográfico aqui estabelecido.  

 

4 RESULTADOS 

 Esta seção destina-se a apresentar a análise sistêmica da literatura em gestão de projetos 

de inovação frente as lentes de análise de gestão de riscos e singularidade, a fim de compreender 

o estado da arte à respeito do tema. 

4.1 REVISÃO SISTÊMICA DA LITERATURA SOB AS LENTES DE GESTÃO DE RISCOS 

E SINGULARIDADE  

4.1.1 Considerações Lente 01: Gestão de Riscos  

Um aspecto que possui consideração por um gerente são os riscos de um projeto, que 

segundo o PMBOK® (2004) são eventos ou condições incertas que, caso ocorram, tem um 

efeito positivo ou negativo no projeto. Dessa forma, a gestão de riscos tem por objetivo 

maximizar a exposição dos eventos positivos e minimizar a exposição aos eventos negativos. 

O PMBOK® sugere um método de gestão de risco universal que pode ser replicado em 

diferentes contextos e encontra-se explicitado no Anexo A.  

Os riscos são inerentes em projetos e quando trata-se de projetos de inovação, os riscos 

tornam-se ainda mais elevados, necessitando de atenção especial devido aos graus de incerteza 

que esses projetos assumem (YEOW, 2012; WANG, 2010; O’CONNOR, 2013).  

Quando os riscos não são bem gerenciados, a probabilidade de resultar em falhas 

aumenta. Assim, alguns autores apresentam novas formas de gerenciar riscos em projetos de 

inovação a fim de melhorar as taxas de sucesso do projeto (WANG, 2010).  

A partir disso, essa lente tem por objetivo identificar as formas de gestão de risco 

sugeridas pelos autores do portfólio bibliográfico que levem em consideração as características 

dos projetos de inovação.  

Os autores Yordanova (2018), Wang (2010) e Yeow (2012) apresentam em seus artigos 

ferramentas que foram adaptadas por eles para projetos de inovação.  
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Yordanova (2018) desenvolveu e testou uma ferramenta, denominada IPT, que é 

composta por um conjunto de características provindas de um estudo realizado com 60 

especialistas em gestão de projetos. Estes gestores elencaram as características que consideram 

mais impactantes em um projeto de inovação e, posteriormente, Yordanova (2018) priorizou as 

10 mais relevantes, conforme especificado no Anexo B.  

Nota-se que entre as principais especificidades, encontra-se “unstable and flexible 

customer needs” (YORDANOVA, 2018). Essa é uma das características que torna os projetos 

de inovação imprevisíveis, porque as necessidades dos clientes mudam dinamicamente 

(HAHN, 2007). Outra especificidade “innovation projects are based on business needs, not on 

scope” mostra como é importante o foco nas expectativas do cliente, ou seja, torna-se 

fundamental incluir os clientes no processo de gestão como forma de antecipar riscos e melhorar 

os resultados dos projetos (YORDANOVA, 2018). No entanto, essa ferramenta apenas 

apresenta as características como forma de categorizar os projetos, mas não apresenta métodos 

para lidar com essas características, ou seja, é uma ferramenta para melhor compreensão dos 

projetos de inovação mas não uma ferramenta prática.  

Já Wang (2010) sugere um procedimento sistemático desenvolvido para identificação, 

avaliação, planejamento de resposta e controle de riscos. O método proposto integra o BSC 

(Balanced Scorecard) (KAPLAN, NORTON, 1996) e o QFD (Quality Function Deployment) 

(MIZUNO, AKAO, 1994) de maneira a gerenciar os riscos que têm efeitos adversos sobre 

resultados do projeto.  

 O modelo multidimensional Balanced Scorecard traduz a missão e as estratégias de 

organizações em um conjunto de medidas de desempenho e objetivos financeiros, incluindo os 

indicadores de desempenho de cada um dos objetivos (KAPLAN, NORTON, 1996; SILVA, 

COSTA, DUARTE, 2018). Também, o BSC mede o desempenho organizacional sob quatro 

aspectos: financeiro, cliente, processos internos, aprendizagem e crescimento (KAPLAN, 

NORTON, 1996; SILVA, COSTA, DUARTE, 2018).   

O Desdobramento da Função Qualidade, do inglês Quality Function Deployment (QFD), é 

um método utilizado para o desenvolvimento e melhoria de produtos e serviços. O QFD visa 

garantir a qualidade no desenvolvimento de produtos por meio de uma abordagem orientada 

pelo consumidor, onde suas necessidades são traduzidas em características de produto 

(MIZUNO; AKAO, 1994; MARX, ECHEVESTE e PAULA, 2011).  

O procedimento de gerenciamento de risco proposto por Wang (2010) está explicitado no 

Anexo C.    

 



20 
 

 O procedimento exposto acima está dividido em 8 etapas. As etapas de 1-4 consistem 

em identificar os riscos; as etapas 5 e 6 objetivam a avaliação dos riscos e, por fim, as etapas 7 

e 8 são responsáveis por planejar, monitorar e controlar os riscos. Estas etapas estão 

discriminadas abaixo.  

Seguindo a mesma linha de pensamento, Yeow (2012) também abordou o uso 

tradicional de gerenciamento de riscos que é sugerido pela gestão de projetos do PMBOK®. 

Yeow (2012) trata do tema de aquisição de inovação pelo setor público, e por se tratar de 

aquisição de inovação, o risco se torna um assunto relevante dado que envolve todos os tipos 

de riscos para todas as partes interessadas envolvidas (TSIPOURI et al., 2009). Yeow considera 

o uso do gerenciamento de projetos como estratégia para a aquisição de inovações que ainda 

não existem e como parte disso sugere a “projeção” do processo de aquisição como uma 

maneira de superar a questões de recursos, além de conter e gerenciar riscos.  

Outros autores como Soderholm, (2008); O’Connor (2013) não abordam o tema ‘gestão 

de risco’ diretamente, mas apresentam formas de lidar com eventos inesperados e a incerteza.  

A discussão levantada por Soderholm (2008) é a de que é comum situações inesperadas 

ocorrerem durante a execução de projetos, e que a forma de lidar com essas situações 

normalmente não é incluída nas tradicionais práticas de gerenciamento de projetos. O resultado 

da sua pesquisa mostra quatro diferentes abordagens para se lidar com eventos inesperados: 

ação inovadora, aplicação de estratégias de destacamento, configuração de cronogramas 

intensivos de reuniões e negociar as condições do projeto. As abordagens consistem no 

seguinte:  

▪ Ação inovadora: criar criativamente padrões de ação para lidar com mudanças 

inesperadas, incluindo realocação de recursos, o que atrasa algumas partes do projeto 

enquanto ajuda outras partes, fazendo uso de recursos que possam estar sobrando no 

projeto.  

▪ Estratégias de desapego: isolar as consequências das revisões de projetos a fim de 

minimizar as consequências para outras partes do projeto.  

▪ Reuniões:  acompanhar de perto uma sequência problemática do projeto e assegurar 

um fluxo contínuo de informações e construção de compromisso entre os membros 

da equipe.  

▪ Negociação do projeto: negociar com departamentos funcionais, comitês diretores, 

clientes ou outras partes interessadas para ter mais recursos atribuído ao projeto ou 

para alterar alguns dos pontos (tempo, funcionalidade, etc.).  
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O’Connor (2013) não aborda a gestão de risco diretamente, mas nos induz a concluir 

que a incerteza pode se tornar um risco, pois se a incerteza for gerenciada pode trazer impactos 

relevantes em um projeto. O objetivo de O’Connor (2013) em seu artigo é o desenvolvimento 

de uma teoria a respeito da inovação radical no grande contexto corporativo. Assim, a autora 

propõe uma estrutura analítica composta de categorias de incerteza (O’CONNOR, 2013), 

conforme Anexo D.  A elaboração dessas categorias ajuda pesquisas futuras a desenvolver e 

validar medidas para a incerteza em projetos de inovação. Uma vez que medidas forem 

desenvolvidas e validadas com técnicas de análises, outros pesquisadores podem começar a 

avaliar o impacto relativo de cada medida no progresso de um projeto e, assim, poder avaliar 

abordagens alternativas para gerenciá-las.  

Por fim, alguns autores como Lenfle (2008), Kapsali (2011), Hobbs (2008), Conforto 

(2015), Chiesa (2009), Bygstad, (2009), Boscherini (2010), Blindenbach-Driessen (2010) e 

Artto (2011), Turner (2010) não abordam esse tema em seus estudos, pelo menos não de forma 

específica.  

Assim emerge a oportunidade de pesquisas futuras relacionadas a gestão de projetos de 

inovação com maior foco na gestão de riscos destes tipos de projetos. Alguns autores como 

Yordanova (2018), Wang (2010), Yeow (2012) e O’Connor (2013) fizeram adaptações em 

modelos já existentes para que estes se adequem ao ambiente dinâmico que são os projetos de 

inovação. Deste modo, é importante que continuem pesquisas que considerem estes tipos de 

ambiente, devido à crescente alta de startups que lidam com a dinamicidade da tecnologia.  

 

4.1.2 Considerações Lente 02: Singularidade 

A singularidade é reconhecida pela abordagem construtivista e a mesma propõe que os 

trabalhos realizados sob essa perspectiva não podem ser replicados, dado que só são aplicados 

no contexto em que foram criados, uma vez que os modelos são desenvolvidos a partir dos 

valores e preferências de um decisor específico (ROY, 1993; OLIVEIRA, 2016). 

Desse modo, Teece (2007) corrobora com este conceito ao salientar que são as escolhas 

dos decisores, baseadas em seus valores e preferências, que determinam a arquitetura de 

negócios da organização, a tornando difícil de imitar e, por consequência, diferenciada das 

demais (OLIVEIRA, 2016).  

Assim, esta lente pode ser categorizada em duas vertentes. A primeira, são os autores 

que entendem que o gestor e os recursos fazem parte do contexto onde as decisões são tomadas, 

ou seja, eles reconhecem o paradigma da singularidade, e a segunda, são os autores que ignoram 
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o gestor e a singularidade de cada organização e apresentam modelos genéricos que acreditam 

que possam ser replicados a todos os contextos e, assim, ignoram o paradigma da singularidade.  

As grandes empresas já estabelecidas no mercado geralmente se concentram em 

melhorar sua capacidade de gerenciar seus negócios, com ênfase em redução de custos, 

melhorias de qualidade e inovação incremental em produtos e processos existentes 

(O’CONNOR, 2013).  

Porém, para que essas empresas mantenham sua competitividade a longo prazo, 

precisam desenvolver paralelamente inovações radicais a fim de dominar novos mercados. 

Portanto, é preciso entender as características de projetos de inovação e a sua natureza incerta 

que os permeiam para desenvolver práticas gerenciais apropriadas, que considerem o contexto 

único em que estão inseridas (O’CONNOR, 2013).  

Neste aspecto, os autores Turner (2010), Yordanova (2018) não reconhecem o 

paradigma da singularidade e apresentam modelos genéricos e universais que podem ser 

replicados independentemente de seu contexto.  

Turner (2010) fez um estudo com 18 empresas europeias, distribuídas entre micro, 

pequenas e médias empresas. Seu estudo buscou identificar a natureza de gerenciamento de 

projetos exigidos por essas empresas, dado que as mesmas requerem formas menos burocráticas 

de gestão em comparação com as organizações tradicionais maiores. Turner (2010) observou 

em seus resultados que micro e pequenas empresas utilizam-se de abordagens de gestão mais 

“laissez-faire” e que empresas de médio porte preferem modelos mais autocráticos de gestão. 

Do ponto de vista geográfico, empresas do Sudeste da Europa e Suécia preferem seguir planos 

de projeto padrão que são replicados, enquanto na Irlanda as empresas se mostram mais 

resistentes a padrões comuns de gerenciamento. A partir disso, Turner (2010) sugere uma 

versão micro “lite” de gerenciamento de projetos para as micro e pequenas empresas, enquanto 

uma versão “lite” é sugerida para as de médio porte. Mas o que é essa versão “lite”? O Project 

Management Lite (ou PM Lite, abreviado) é uma abordagem prática para gerenciamento de 

projetos que visa auxiliar na conclusão de projetos de forma rápida, sem toda a confusão de 

técnicas tradicionais de gerenciamento de projetos (CRAIG, 2019).  

 Embora Turner (2010) por vezes apresente em seu artigo fragmentos e aspectos que 

demonstram que as SMEs (small to medium enterprises) necessitam de uma forma menos 

burocrática de gestão, o autor não reconhece o paradigma da singularidade, pois ele sugere um 

modelo menos burocrático mas ainda genérico que pode ser replicado em qualquer contexto, 

sem levar em conta as especificidades do projeto e um decisor em específico.  
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Seguindo nessa linha, Yordanova (2018) apresenta uma ferramenta de categorização de 

projetos de inovação com vistas a evitar falhas, diminuir a imprevisibilidade, melhorar o 

desempenho e sucesso dos projetos de inovação. Essa ferramenta, denominada IPT, surgiu a 

partir da visão de 60 gestores de projetos e categorizada dentro das categorias sugeridas pelo 

PMBOK®. O autor sugere essa ferramenta para melhor planejar, organizar, monitorar e 

controlar os projetos de inovação.  Embora Yordanova (2018) tente apresentar uma nova 

ferramenta de gestão, com modificações e adaptações provindas da experiência e visão de 

profissionais de gerenciamento de projetos, ainda sim o autor desenvolve uma ferramenta 

universal baseada nas categorias genéricas do PMBOK®, sem levar em consideração o contexto 

e os valores e preferências do decisor. 

Por outro lado, os autores Kapsali (2011), O’Connor (2013), Yeow (2012), Wang 

(2010), Söderholm (2008) reconhecem o paradigma da singularidade e entendem a limitação 

dos modelos genéricos.  

Kapsali (2011) buscou discutir o porquê as práticas convencionais de gerenciamento 

levam ao fracasso projetos de implementação de inovação no setor público. O estudo foi 

realizado em 12 projetos pertencentes a 2 programas governamentais e do mesmo setor 

(assistência médica), denominadas de ETEN e EARSS. Enquanto o programa ETEN utilizou 

de métodos convencionais de gerenciamento impedindo que os gerentes controlassem a 

complexidade da implementação devido a inflexibilidade de desviar dos planos e dificultando 

os decisores de ajustar-se aos contextos locais, o EARSS variava suas abordagens de maneira 

contingente, dando aos gerentes a liberdade de adotar atividades condizentes com o ambiente 

em que estavam inseridos, lidando com a incerteza, desenvolvendo seus próprios métodos 

baseados em seus valores e preferências.    

Kapsali (2011) justifica essa diferença entre os programas pelo fato de o EARSS utilizar 

uma abordagem de sistemas abertos inspirada pelo pensamento sistêmico, que parece aumentar 

a eficácia de projetos de inovação.  Assim, o estudo de Kapsali (2011) defende que o uso do 

pensamento sistêmico pode contribuir para o sucesso dos projetos por incorporar flexibilidade 

nas atividades gerenciais e, dessa forma, a autora reconhece a singularidade pois identifica que 

os gestores poderem se adequar ao contexto e ambiente em que estão inseridos é fator 

determinante para o desempenho do projeto.  

Seguindo a mesma linha de pensamento, O’Connor (2013) também faz parte do grupo 

de autores que reconhecem a singularidade. O’Connor (2013) caracterizou as incertezas que 

um projeto de inovação pode assumir, conforme fragmento extraído de seu texto que encontra-

se no Anexo D.  
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O’Connor (2013) explica que a “matriz de incerteza” é altamente dinâmica e complicada 

pois um ou mais elementos podem interagir entre si em qualquer dado momento. Em seus casos 

estudados isso ocorreu e a equipe teve que organizar seus próprios recursos e competências e, 

por vezes, adquirir recursos e competências de parceiros internos e externos, reavaliando e 

reconfigurando os elementos da matriz. Posto isso, O’Connor (2013) não apresenta um novo 

modelo de gestão que reconheça a singularidade do contexto como parte integrante, mas 

desenvolve uma categorização de incertezas que, de forma intrínseca reconhece a singularidade 

por permitir que constantemente as pessoas envolvidas no projeto possam estar revendo e 

adaptando suas estratégias para o dado momento que estão vivenciando.  

Nesse sentido, Yeow (2012) apresenta que em seu caso objeto de estudo observou-se 

que o gestor procura encontrar a solução certa para sua organização, mas somente por meio da 

interação acidental com outros de fora da organização (como stakeholders) que ele tomou 

conhecimento da possibilidade de resolver seu problema de outra forma. Corroborando com 

isso, Yeow (2012) escreveu:  

Given the skills and even more the knowledge needed to procure innovations in such 

complex settings, it is not realistic to arm procurers with the full arsenal of commercial 

skills, but rather to allow for flexible, tailored project approaches to combine exactly 

the skill set needed (YEOW, 2012). 

Estes elementos vão ao encontro da singularidade, evidenciando que Yeow (2012) 

entende cada modelo decisório é criado frente a realidade em que está inserido com referência 

as pessoas envolvidas naquele momento.  

Na mesma linha de raciocínio, Wang (2010) propõe um modelo de gerenciamento de 

risco onde ele reconhece a singularidade, pois ele apresenta o modelo e afirma que quando se 

tem uma equipe multidisciplinar é possível criar e identificar novas alternativas para resolução 

de problemas, integrando as diversas perspectivas dos membros e reforçando o compromisso 

do grupo na implementação das decisões. Também, o autor reflete que o gerenciamento de 

riscos é um processo iterativo, em vez de um passo a passo e sua proposta de abordagem permite 

essa iteração para constantemente estar revendo os riscos e adaptando a realidade do contexto.  

 Soderholm (2008) reconhece a singularidade. Ele afirma que os projetos devem ser 

contextualmente dependentes e continuamente dependem de relações ambientais, e que pode-

se concluir que há gerentes de projetos que participam de práticas, a fim de permanecer no 

caminho certo, enquanto o projeto é exposto a eventos inesperados.   Também reconhece que 

as relações entre as partes interessadas impactam na execução dos projetos.  
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 Do mesmo modo, Lenfle (2008), compreende que a singularidade precisa ser 

reconhecida a fim de gerenciamento de projetos de inovação. Em sua pesquisa visa identificar 

métodos de gestão adequados a projetos mais inovadores. Ele aborda dois tipos de projetos em 

seu trabalho: projeto de “exploração” e projetos de “desenvolvimento”. Nos projetos de 

desenvolvimento, a estratégia é formulada para a implementação do projeto. Em projetos de 

exploração, tal definição prévia de uma estratégia é difícil, porque não há compreensão dos 

fenômenos e causalidades necessárias para formular uma estratégia. Ele traz a reflexão de que 

é impossível definir a estratégia e depois iniciar o projeto. Pelo contrário, o projeto é que 

possibilitará graduar e definir a estratégia a medida em que é executado, levando em 

consideração suas especificidades e o cenário em que está inserido. O modelo de gestão 

proposto pelo autor se baseia na experimentação, onde a gestão realiza testes e vai 

experimentando e realizando os ajustes no decorrer dos projetos.  

 Pode-se observar que a maior parte dos autores reconhecem o paradigma da 

singularidade. Em suas pesquisas elaboram e desenvolvem novos modelos de gestão de projetos 

de inovação, realizando adaptações em seus modelos a fim de atender as características destes 

projetos, como a natureza incerta e a dinamicidade. No entanto, embora os modelos sofram 

modificações e adaptações, em sua maioria são baseados em critérios genéricos e apresentados 

como modelos que podem ser replicados, sem considerar cada modelo como único por ter sido 

criado unicamente pelas pessoas e pelo ambiente daquele momento. Embora nenhum autor 

tenha apresentado um modelo que seja totalmente singular, a ideia difundida por Wang (2010) 

apresentou mais elementos característicos da singularidade, por entender esse processo iterativo 

que flexibiliza as decisões tomadas.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As grandes empresas já estabelecidas no mercado geralmente se concentram em 

melhorar sua capacidade de gerenciar seus negócios, com ênfase em redução de custos, 

melhorias de qualidade e inovação incremental em produtos e processos existentes 

(O’CONNOR, 2013). No entanto, a inovação radical tem se tornado um fator crítico de sucesso 

para ganhar competitividade (PACHECO, GOMES, SILVEIRA, 2013) e sem ela as 

organizações têm dificuldades de adaptação às mudanças que o dinâmico mercado exige 

(HASHIMOTO, 2006).   

Portanto, é preciso entender as características de projetos de inovação e a natureza 

incerta que os permeiam para desenvolver práticas gerenciais apropriadas, que considerem o 

contexto único em que estão inseridos (O’CONNOR, 2013). 
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Neste sentido, o atual trabalho tinha como objetivo geral evidenciar o estado da arte 

sobre os temas de gestão de projetos e inovação, sob a ótica da gestão de riscos e da 

singularidade. Para isso realizou-se uma análise bibliométrica e uma análise sistêmica dos 

artigos que compõem o portfólio bibliográfico.  

 Para o atendimento do primeiro objetivo específico realizou-se a primeira etapa do 

ProKnow-C que é a seleção dos artigos que compõem o portfólio bibliográfico, retornando aqui 

16 referências finais.  

 Deste modo, a partir do segundo objetivo específico proposto por este artigo, buscou-se 

identificar os mais destacados autores, periódicos e suas referências, por meio da análise 

bibliométrica. Este objetivo não foi atingido totalmente uma vez que não realizou-se a análise 

das referências, ficando como limitação da pesquisa. A análise dos periódicos e autores retornou 

o periódico International Journal of Project Management como o de maior relevância e o autor 

O’Connor, G. C. como o mais citado nas referências do portfólio bibliográfico.   

 Em relação ao terceiro objetivo específico realizou-se a análise sistêmica dos 16 artigos 

do portfólio bibliográfico sob as lentes de gestão de risco e singularidade, evidenciando o estado 

da arte da literatura científica frente a estes temas. Os objetivos quatro e cinco foram alcançados 

juntamente com o terceiro objetivo, dado que eles se inter-relacionam.  

 Por fim, a não realização da análise das referências dos artigos do portfólio bibliográfico 

durante a análise bibliométrica foi a principal restrição encontrada durante o desenvolvimento 

do artigo, e assim colocada como limitação da pesquisa.  
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APÊNDICE F - Comparação dos autores do portfólio bibliográfico com os artigos 

citados nas referências 
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APÊNDICE G – Relevância dos autores no portfólio bibliográfico e em suas referências 
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ANEXO A - Modelo de gerenciamento de riscos proposto pelo PMBOK® 

 

 
 

Fonte: Montes (2019).  
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ANEXO B - As características de inovação mais bem classificadas com base no impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Yordanova (2018). 
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APÊNDICE C - Mapeamento de processos entre organização de P&D e projeto de P&D. 

 

 

Fonte: Wang et al (2010).  
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ANEXO D - As três dimensões de incerteza em um projeto de inovação 

 

 

Fonte: O’Connor (2013). 

 


