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Área:  8 - GESTÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

Sub-Área: 8.4 - GESTÃO DE PROJETOS  
 

Resumo: O ESTUDO ABORDA A PERCEPÇÃO DOS GERENTES DE PROJETOS DO 

SETOR DE ÓLEO E GÁS NA REGIÃO NORTE FLUMINENSE, OBJETIVANDO 
VERIFICAR SE ELES CONSIDERAM RELEVANTES EM SUAS DECISÕES OS TEMAS 

CONCERNENTES À SUSTENTABILIDADE, E SE APLICAM FERRAMENTAS,, 
MODELOS OU MÉTRICAS PARA AUXILIÁ-LOS NA GESTÃO DE PROJETOS, COM O 
INTUITO DE DETERMINAR COMO AS ORGANIZAÇÕES DESSE SETOR GARANTEM 

A APLICAÇÃO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS. 
REALIZOU-SE UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA, QUE EMBASOU A REVISÃO DE 

LITERATURA, ALÉM DA APLICAÇÃO DE UM SURVEY PARA COLETA DE DADOS 
JUNTO AO PÚBLICO ALVO. OS RESULTADOS OBTIDOS DEMONSTRARAM QUE OS 
GERENTES DE PROJETOS UTILIZAM, EM SUAS DECISÕES, TÉCNICAS 

RELACIONADAS À SUSTENTABILIDADE, EVIDENCIANDO-SE, DESSA FORMA, A 
APLICAÇÃO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

DENTRO DO MERCADO DE ÓLEO E GÁS, NA REGIÃO NORTE FLUMINENSE, ALÉM 
DO SUPORTE DADO PELAS ORGANIZAÇÕES EM SUA APLICAÇÃO. 
 

Palavras-chaves: GERENCIAMENTO DE PROJETOS; SUSTENTABILIDADE; 
TOMADA DE DECISÃO. 
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APPLICATION OF SUSTAINABLE PRACTICES IN 

THE MANAGEMENT OF PROJECTS IN 

THE OIL AND GAS SECTOR OF THE 

NORTH FLUMINENSE REGION 
 
Abstract: THE STUDY ADDRESSES THE PERCEPTION OF PROJECT MANAGERS 

IN THE OIL AND GAS SECTOR IN THE NORTHERN REGION OF THE STATE OF RIO 
DE JANEIRO, AIMING TO VERIFY IF THEY CONSIDER THE ISSUES RELATED TO 

SUSTAINABILITY IN THEIR DECISIONS, AND APPLY TOOOLS, MODELS OR 
METRICS TO ASSIST THEM IN THE MANAGEMENT OF PROJECTS, WITH THE 
PURPOSE OF DETERMINING HOW THE ORGANIZATIONS OF THIS SECTOR 

GUARANTEE THE APPLICATION OF SUSTAINABLE PRACTICES IN THE 
MANAGEMENT OF PROJECTS. A BIBLIOGRAPHIC RESEARCH WAS CARRIED OUT, 

THAT SUPPORTED THE LITERATURE REVIEW, AS WELL AS THE APPLICATION OF 
A SURVEY TO COLLECT DATA FROM THE TARGET AUDIENCE. THE RESULTS 
OBTAINED DEMONSTRATED THAT PROJECT MANAGERS USE SUSTAINABILITY-

RELATED TECHNIQUES IN THEIR DECISIONS, THUS DEMONSTRATING THE 
APPLICATION OF SUSTAINABLE PRACTICES IN PROJECT MANAGEMENT WITHIN 

THE OIL AND GAS MARKET IN THE NORTHERN REGION OF RIO DE JANEIRO, IN 
ADDITION TO OF THE SUPPORT GIVEN BY ORGANIZATIONS IN THEIR 
APPLICATION. 

 
Keyword: PROJECT MANAGEMENT; SUSTAINABILITY; DECISION MAKING.  
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1. Introdução 

Como descreve Pasini (2006), a disciplina Gerenciamento de Projetos (GP) trata das 

questões relativas à gestão de empreendimentos e das tomadas de decisão relacionadas à 

gestão de projetos. Nesse contexto, cabe às ferramentas e metodologias utilizadas no GP 

fornecer ao gerente de projeto as condições para tomada de decisão, observando as questões 

relativas à sustentabilidade.  

Segundo Ugwu et al. (2006), não basta a definição estratégica de utilização de 

métodos sustentáveis nas ações organizacionais, em função da dificuldade da aplicação de 

prática nos níveis operacionais. A dificuldade em alinhar as ações dos níveis específicos de 

projetos com os objetivos estratégicos sustentáveis organizacionais também é uma questão a 

ser observada. 

Este trabalho tem como objetivo principal identificar se os gerentes de projetos 

consideram relevantes em suas decisões os temas concernentes à sustentabilidade, e se 

aplicam ferramentas, modelos ou métricas para auxiliá- los na gestão de projetos, com o 

intuito de determinar como as organizações do setor de Óleo e Gás na região Norte 

Fluminense garantem a aplicação de práticas sustentáveis no gerenciamento de projetos. 

 

2. Revisão da literatura 

2.1. Gerenciamento de projetos 

Em todo o mundo são vários os institutos e organizações que tratam do tema 

gerenciamento de projetos. Neste trabalho, buscou-se identificar os mais difundidos no Brasil, 

com objetivo de selecionar os principais difusores do assunto, buscando viabilizar um paralelo 

entre a disciplina de Gerenciamento de Projetos e a Sustentabilidade. Sendo assim, foram 

identificadas as seguintes organizações, normas e métodos, relacionados ao tema 

Gerenciamento de Projetos: PMI, IPMA, PRINCE2 e a Norma NBR ISO 10006:2003.  

Constatou-se que, no Brasil, o PMI mostrava-se como a mais difundida e presente 

organização voltada especificamente para o gerenciamento de projetos. O fato foi 

evidenciado, principalmente, pelo elevado número de publicações nacionais, relacionadas 

direta ou indiretamente ao tema, que citam o instituto em questão. 

De acordo com o PMI, o gerenciamento de projetos contempla a aplicação dos 

conhecimentos, técnicas, ferramentas e habilidades para que os objetivos do projeto sejam 

devidamente atingidos.  
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Um ponto importante e constantemente citado na literatura envolvendo o 

gerenciamento de projetos é o acompanhamento e o gerenciamento dos stakeholders.  

Existem várias traduções para stakeholder. Cavalieri e Ribeiro (2003) chamam de 

interessados. A definição do PMBOK afirma que os stakeholders são todos aqueles afetados 

pelo projeto ou seus resultados, de maneira positiva ou negativa, independentemente de serem 

internos ou externos ao ambiente do projeto ou da organização que o executa. Neste caminho, 

alguns autores consideram a sociedade de forma geral, como envolvida no projeto.  

O PMBOK descreve o ciclo de vida de um projeto como sendo um conjunto das 

diversas fases, normalmente sequenciais, determinadas pelos controles necessários da 

organização, para que o objetivo do projeto seja atingido.  

Normalmente, o nível de esforço e o custo da organização são diferenciados em cada 

parte do ciclo de vida do projeto. No início do ciclo de vida, há um acréscimo gradativo do 

esforço e do custo do projeto, atingindo seu ápice no momento da execução efetiva do 

trabalho. O encerramento do projeto é caracterizado pela queda rápida do esforço e dos custos 

envolvidos no projeto. 

Segundo o PMBOK (2008) são cinco grupos de processos do gerenciamento de 

projetos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. 

Independente da complexidade ou da área de atuação da organização executora do projeto, 

estes grupos são evidenciados nos projetos.    

 

2.2. Ferramentas de suporte à gestão voltadas para sustentabilidade 

Uma empresa com gestão sustentável tem que estar alinhada simultaneamente com os 

três pilares da sustentabilidade, o econômico, o social e o ambiental, aponta Hart e Milstein 

(2003).  Segundo Costa, Mendes e Araújo (2008) a mudança das organizações em suas 

atividades, buscando aumentar o valor agregado para a empresa e suas interfaces com a 

sociedade e o ambiente, define a sua relação com a questão da responsabilidade social. Hoppe 

e Paula (2011) concluem, em seu artigo, sobre a importância não só da identificação das 

partes envolvidas, mas também da análise de seus interesses, chegando até à definição dos 

papéis e responsabilidades de cada envolvido no processo produtivo.  

Mediante ao que se denomina, por muitos autores, a inevitável migração para um 

modelo sustentável, expõe-se a relevância das ferramentas de gestão, no auxílio à tomada de 

decisão voltada para este modelo e suas dimensões.  
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Para execução deste trabalho, foram estudadas uma série de ferramentas, com a 

finalidade de identificar a possibilidade da utilização destas na gestão de projetos. Também 

não se esperava explorar todas as ferramentas existentes para este tipo de trabalho, tão pouco 

qual seria a de melhor aplicação.  

Após o estudo de uma série de ferramentas das quais pode-se citar:   

(i) The Natural Step ou TNSP: plataforma baseada em cinco níveis hierárquicos - 

Sistemas, Sucesso, Estratégico, Ações e Instrumentos.  

(ii) The SIGMA (Sustainability: Integrated Guidelines for Management)  

Guidelines: Um guia estruturado que demonstra as disciplinas que devem ser tratadas pelas 

organizações para o atingimento de uma gestão sustentável.  

(iii) Dashboard of Sustainability: Software não comercial, gratuito que possibilita a 

apresentação de relações complexas entre os assuntos econômicos, sociais e ambientais,  

(iv) Global Reporting Initiative (GRI): Processo de medição de indicadores 

relacionados à sustentabilidade que possibilitam a criação de métricas de avaliação tangíveis 

para a gestão sustentável.    

Observou-se que o detalhamento da ferramenta Global Reporting Initiative (GRI), 

poderia tornar-se útil para a etapa de pesquisa de campo deste trabalho.  

 

2.2.1. GRI – detalhamento da ferramenta 

A GRI foi lançada em 1997 como uma iniciativa conjunta da organização não-

governamental Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) e do 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), com o objetivo de melhorar a 

qualidade, o rigor e a utilidade dos relatórios de sustentabilidade. (GRI). 

A ideia principal do sistema difundido pela GRI passa por alavancar um processo 

internacional de medição de indicadores de sustentabilidade com o objetivo de fomentar a 

prática sustentável nas Organizações. Para Skouloudis, Evangelinos e Kourmousis (2009), o 

conjunto de fatores abordados na observação clássica da restrição tripla, já citada neste 

trabalho, se mostra pouco eficiente quando comparado com a abordagem da GRI.  

A Figura 1 - Modelo Estrutural dos Indicadores GRI - foi elaborada com a finalidade 

de apresentar a estrutura de criação de indicadores de sustentabilidade, base principal da 

ferramenta, de forma mais clara.  
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FIGURA 1 - Modelo Estrutural dos Indicadores GRI 

Fonte: Adaptado do Guia GRI 3.1 

 

Segundo Fonseca, McAllister e Fitzpatrick (2012), a metodologia da GRI tem como 

ponto de diferenciação fundamental a mensuração dos ganhos relacionados à sustentabilidade, 

não só na dimensão econômica, mas também nos aspectos relacionados a direitos humanos, 

meio ambiente etc. Já para Willis (2003), o ponto focal da GRI é a sua flexibilidade gerando 

grande capacidade de abrangência de seus relatórios, associada ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento contínuo, gerando o valor agregado que as indústrias necessitam para 

fomentar a divulgação do desenvolvimento sustentável. 

 

2.3. Gerenciamento de projetos e a sustentabilidade 

Segundo Cavalieri e Ribeiro (2003), a preocupação com as questões socioeconômicas 

e ambientais tem sido mais considerada no gerenciamento de projetos, com a busca contínua 

por soluções de menor impacto. Boddy et al. (2007), também citam que a adoção de novos 

conceitos e ideias relacionados à sustentabilidade remetem claramente às tomadas de decisão 

no gerenciamento de projetos, principalmente aquelas relacionadas aos estágios iniciais do 

projeto e que tenham impacto direto na sustentabilidade do mesmo. 

Modelo Estrutural dos Indicadores GRI 
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Hoppe e Paula (2011) salientam a importância do envolvimento e análise dos 

interesses dos stakeholders desde o início do projeto, o que poderia alavancar inúmeras ações 

com foco na sustentabilidade.  

O gestor haveria então de se preocupar em tomar decisões não baseadas somente no 

seu projeto ou nas atividades em andamento, mas sim, com um foco maior, observando o viés 

da organização. Para isso, não bastaria se preocupar com as disciplinas da restrição tripla, 

Custo, Tempo e Qualidade, mas sim com uma série de outras disciplinas que impactam 

também os stakeholders, como Escopo, Risco e Benefícios, pensamento este colocado por 

Sigelaub (2010). 

Já para Ding (2008), quando se trata das decisões de um projeto o desenvolvimento 

sustentável é um ponto importante. O caminho mais adequado na tomada de decisão seria a 

utilização de índices de sustentabilidade, relacionados a ações efetivas.  

Como colocado por Tingström, Swanström e Karlsson (2006), um dos fatores 

principais de sucesso na aplicação da sustentabilidade no gerenciamento de projetos é a 

capacidade do gerente do projeto em advogar e suportar a causa do interesse sustentável.  

Fica evidente que pessoas que participam de projetos voltados à sustentabilidade, 

desde que devidamente envolvidos, tornam-se agentes de mudanças nas organizações. Outro 

fato importante é que estas pessoas se tornam agentes promovendo não só o desenvolvimento 

sustentável, mas também as ferramentas, criatividade, princípios e outros fatores envolvidos 

nos próximos projetos (DUARTE; MARTINS; ALEXANDRE, 2008). 

Segundo Ugwu et al. (2006), para se transformar objetivos estratégicos sustentáveis 

em ações concretas de um projeto específico são necessárias abordagens estruturadas e 

sistemáticas. 

Após a realização desta pesquisa bibliográfica, pode-se comprovar a forte correlação 

existente entre o GP e a Sustentabilidade. Observa-se que a ligação existente entre projetos 

em desenvolvimento e a preocupação com a sociedade e com o meio ambiente é notória e 

cada vez mais chama a atenção dos autores.  

Com o intuito de estudar o comportamento dos gestores de projetos associados às 

questões sustentáveis no mercado de Óleo e Gás, optou-se por utilizar, como ferramenta de 

apoio, os indicadores da Global Reporting Initiative (GRI). O objetivo foi avaliar, na 

percepção dos gestores, como a sustentabilidade em suas vertentes é visualizada e tratada por 

eles e pelas Organizações onde atuam.  
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É importante salientar que o estudo proposto pelo GRI trata da criação de um relatório 

sobre sustentabilidade nas organizações, fato que não se tentará reproduzir nesta pesquisa. O 

ponto aqui explorado passa pela utilização dos indicadores como base para identificação da 

correlação entre a tomada de decisão pelo GP e a Sustentabilidade, bem como, da percepção 

do GP com relação ao enfoque dado para a Sustentabilidade na Organização onde atua.  

 

3. Método de pesquisa 

Nesta pesquisa optou-se por seguir, de forma majoritária, o modelo qualitativo, por se 

entender que a adaptação deste modelo aos temas abordados seria mais apropriada do que o 

método quantitativo. Neste sentido, optou-se pela utilização de uma abordagem de pesquisa 

qualitativa exploratória, por intermédio de aplicação de um modelo de questões, incorporando 

análise estatística das respostas e avaliação da relação existente entre variáveis estudadas em 

uma determinada amostra. 

No caso desta pesquisa, o objetivo é avaliar a correlação entre o notório crescimento 

das questões relacionadas à sustentabilidade e a aplicação prática de modelos de gestão 

sustentável na disciplina de Gerenciamento de Projetos.  

Com relação à seleção de indivíduos, limitou-se a pesquisa ao público ligado ao 

gerenciamento de projetos, do segmento de Óleo e Gás, na região de Macaé e proximidades, 

no Estado do Rio de Janeiro.  

Por intermédio de survey, foram coletadas informações pertinentes ao tema da 

pesquisa. A pesquisa foi iniciada em Janeiro de 2013 e finalizada em Maio de 2013, por 

intermédio da apresentação de formulário, via Internet, com um total de 43 questões.  

Mesmo com o reconhecimento do método escolhido para realização da pesquisa de 

campo tipo survey, como sendo o mais adequado, é fato a existência de limitações. A seguir 

são listadas algumas destas limitações identificadas (VASCONCELOS; GUEDES, 2007): 

 A abrangência da pesquisa é um fator limitador, em função de só contemplar os 

formulários de pesquisa preenchidos e válidos, não abrangendo todos os indivíduos do 

espectro amostral existentes para os casos que se enquadram nos critérios estabelecidos para a 

seleção.  

 Outro fator de abrangência que limita a pesquisa trata dos casos que não se 

enquadram nos critérios estabelecidos, em função das limitações territoriais definidas para 

possibilitar a realização da pesquisa, mas que de alguma forma podem contribuir para 

alcançar as respostas e os objetivos estabelecidos; 
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 O processo de coleta de dados também caracteriza um fator de limitação em 

função da quantidade de dados envolvidos e da possibilidade de falha no entendimento da 

pesquisa apresentada. 

 O prazo para a realização da pesquisa caracteriza outra limitação ; quanto maior o 

tempo para a realização da pesquisa, maior o número de indivíduos que poderiam ser 

considerados. O número limitado de indivíduos tem, como o principal fator de restrição, o 

prazo para o término da pesquisa.               

 

4. Análise e discussão  

A fase de análise dos dados foi realizada com a finalidade de extrair as informações 

registradas nos formulários de survey, de acordo coma as premissas estabelecidas para a 

realização da pesquisa. Com a finalidade de facilitar a verificação dos pontos, a análise foi 

dividida em 5 etapas que estão descritas na Tabela 1.  

TABELA 1 - Fases da atividade de análise e objetivos 

Etapa Descrição Objetivos 

1 Informações do respondente Garantir que o respondente faz parte do 

público alvo 

2 Informações sobre o Gerenciamento de Projetos  Verificar qual o grau de conhecimento do 

respondente em GP 

3 Informações sobre sustentabilidade Verificar qual o grau de conhecimento do 

respondente em Sustentabilidade  

4 Informações acerca da relevância na aplicação 

específica de técnicas sustentáveis em GP para os 

respondentes 

Auferir a relevância dada pelos 

respondentes à aplicação de 

sustentabilidade em GP 

5 Informações acerca da relevância na aplicação de 

técnicas sustentáveis em GP nas organizações  

Auferir a relevância dada pelas 

organizações à aplicação de 

sustentabilidade em GP 

            Fonte: Dados de pesquisa (2013). 

 

Após a realização da análise foi possível verificar que era possível atender aos 

objetivos estabelecidos para cada etapa da análise. Foram apresentados a seguir os resultados 

obtidos.  

 Etapa 1 - Informações sobre o respondente: Por intermédio de um conjunto de 

respostas foi possível garantir que os respondentes faziam parte do público alvo da pesquisa. 

Desta maneira, dos 133 questionários enviados, 103 foram respondidos e 69 foram 

considerados válidos.  

 Etapa 2 - Informações sobre GP: Com relação à experiência dos participantes, 

relacionada ao gerenciamento de projetos, observou-se que 17% dos respondentes tem 

experiência menor que 2 anos, a maioria está entre 5 e 10 anos de experiência (36%), entre 2 e 
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5 anos (33%) e acima de 10 anos (13%) dos respondentes, o que apontou para o atendimento 

dos quesitos estipulados para a pesquisa.  

 Etapa 3 - Informações sobre Sustentabilidade: Com relação à experiência dos 

participantes, relacionada ao tema sustentabilidade, observou-se 43% dos respondentes 

tinham conhecimento específico no tema. Os outros 57% informaram não possuir tal 

conhecimento. O conhecimento específico em sustentabilidade não foi o foco da pesquisa, 

não trazendo impacto significativo em seus objetivos.  

 Etapa 4 - Relevância da aplicação de práticas sustentáveis em GP, para o 

respondente: A pesquisa revelou que em uma escala de 0 a 10, na média dos respondentes 

válidos, que a relevância dada é na ordem de 7,5. Esta etapa da pesquisa foi dividida em 

várias áreas que foram apresentadas na Figura 2.  

 Etapa 5 - Relevância da aplicação de práticas sustentáveis em GP, para as 

organizações (na visão do respondente): Com relação à percepção de relevância do 

respondente aceca da relevância dada pelas organizações para o tema sustentabilidade 

aplicada ao GP, o resultado da pesquisa aponta para um grau de 6,8 em uma esca la de 0 a 10. 

A Figura 2 apresenta detalhes sobre os resultados da pesquisa.  

 

FIGURA 2: Comparação entre relevância dada pelo GP e pelas organizações à sustentabilidade 

Fonte: Dados de pesquisa (2013). 

 

Após a realização de análises específicas dos dados, realizou-se a discussão dos 

resultados obtidos, comparando-os com os objetivos da pesquisa.  

O objetivo geral desta pesquisa trata de se entender ou identificar um modelo que 

fosse capaz de representar aplicações de estratégias ou métodos sustentáveis nas 

organizações, pelos gerentes de projetos. Além disso, também fazia parte deste objetivo 
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identificar mecanismos ou ferramentas que tivessem a finalidade de suportar a aplicação de 

práticas sustentáveis.   

Ficou evidenciada, na pesquisa bibliográfica, uma conexão entre as disciplinas de 

Gerenciamento de Projetos e Sustentabilidade. Várias são as iniciativas citadas neste 

documento que tratam especificamente da conexão entre as disciplinas. De acordo com 

Cavalieri e Ribeiro (2003), Ding (2008), entre outros, há uma grande conexão entre os temas 

e também grande influência mútua entre sucesso no gerenciamento de projetos sustentáveis e 

o papel do gerente de projetos neste contexto.  

Outro objetivo era identificar se as decisões dos gerentes de projetos são influenciadas 

pelas responsabilidades das organizações com as questões socioambientais. Sobre esta 

questão, Tingström, Swanström e Karlsson. (2006) citam que a capacidade do gerente de 

projetos em defender as causas relacionadas à sustentabilidade é um fator preponderante no 

sucesso da aplicação de técnicas sustentáveis. Duarte, Martins e Alexandre (2008) corroboram 

este pensamento. Os aspectos citados pelos autores em voga foram confirmados com a 

pesquisa de campo, que remete a números expressivos no que tange à percepção dos gerentes 

de projetos do setor de Óleo e Gás, na região Norte Fluminense, acerca da relevância das 

questões sustentáveis no seu cotidiano. A pesquisa apontou uma percepção de relevância alta 

(maior que 70% na média geral), e percepção igualmente alta para a relevância dada pelas 

organizações para o tema (maior que 68%).  

 Pode-se notar, na Figura 3, que a média, considerando todos os resultados médios 

apontados para as disciplinas estudadas, foi de 7,25 pontos, que, em uma escala de 0 a 10, 

aponta para aproximadamente 72% no grau médio de relevância apurado para a pesquisa.  

 

FIGURA 3 - Valor médio por d isciplina 

Fonte: Dados de pesquisa (2013). 
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Este percentual demonstra ser grande a percepção de relevância por parte dos Gerentes 

de Projetos na Indústria de Óleo e Gás, para as questões relacionadas à sustentabilidade e suas 

variáveis.  

A relevância apontada na disciplina de Desempenho econômico é maior do que aquela 

encontrada para as outras utilizadas no estudo, apesar de haver uma convergência nos 

percentuais de todas as disciplinas estudadas.  

A resposta obtida para a pergunta direta aos respondentes apontou para um quadro 

amplamente favorável no que concerne à aplicação de práticas sustentáveis em projetos, 80% 

deles disseram que há a aplicação destas práticas nos projetos onde atuam, permitindo 

concluir que é grande a probabilidade de aplicação de técnicas sustentáveis no segmento de 

Óleo e Gás, na região de Macaé e proximidades.  

Foi possível também observar que aproximadamente 70% das organizações, ou 

possuem um programa formal diretamente voltado para aplicação de práticas sustentáveis ou 

uma iniciativa formal que contenha pontos de aplicação de práticas sustentáveis.  

 

5. Conclusões e sugestões 

Na maioria dos artigos estudados e na percepção dos pesquisadores ao abordar os 

pesquisados para falar acerca da pesquisa de campo, ficou evidente a grande relevância dos 

stakeholders no processo de desenvolvimento de técnicas sustentáveis em projetos em 

complemento ao uso das técnicas e ferramentas. 

Durante o decorrer da pesquisa identificou-se que o método utilizado pela GRI alia a 

aplicação de KPI (key performance index), também chamados de indicadores de performance, 

a várias disciplinas associadas à sustentabilidade, tratando cada segmento da indústria de 

forma específica, sem, no entanto, deixar de analisar pontos comuns a todas as organizações. 

Após esta constatação decidiu-se por utilizá- lo no modelo estudado, proposto neste trabalho. 

Foram identificadas e analisadas várias outras ferramentas que tratam do tema 

sustentabilidade atrelado ao gerenciamento de projetos, o que indica que há suporte 

metodológico e ferramental para que o gerente de projetos possa considerar o tema em sua 

tomada de decisão de maneira completamente estruturada.  

Os resultados obtidos demonstraram que, na grande maioria dos casos, o gerente de 

projetos do setor de Óleo e Gás da região Norte Fluminense, de alguma maneira, utiliza 

práticas e técnicas sustentáveis em suas decisões e  as organizações buscam garantir os 

processos por intermédio de iniciativas formais.  
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Esta pesquisa também sugere, pelo seu detalhamento, que outras questões possam ser 

analisadas em pesquisas futuras, dentre as quais se destacam: A medição dos indicadores de 

sustentabilidade, do segmento de Óleo e Gás aponta para um nível satisfatório de aplicações 

de práticas e técnicas sustentáveis em projetos? Os diversos pólos de atividades em Óleo e 

Gás, no Brasil, têm o mesmo grau de maturidade no que tange a aplicação de práticas 

sustentáveis?  
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