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RESUMO 

Visto que o cenário de globalização pede um esforço maior das empresas de se moldarem aos 

padrões de demandas contemporâneas e de trabalho de forma global, a gestão de projetos se 

torna um fator chave para que as empresas alcancem seus objetivos. Em sua parte, os projetos 

globais trazem consigo diversos desafios, principalmente no âmbito de gestão de equipes. 

Desta forma, o objetivo geral deste artigo é de identificar os principais desafios e impactos 

culturais na gestão de equipes distribuídas. Trata-se de um estudo qualitativo que se 

caracteriza por um método de estudo de caso, onde foi utilizado de um questionário como 

técnica de coleta de dados. 
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ABSTRACT 

As the globalization scenario demands a greater effort by companies to meet contemporary 

demands and work standards globally, project management becomes a key factor for 

companies to achieve their goals. For its part, global projects bring several challenges, 

especially in the ground of team management. Therefore, the general objective of this article 

is to identify the main challenges and cultural impacts in the management of distributed 

teams. This is a qualitative study that is characterized by a case study method, where a 

questionnaire was used as a data collection technique. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Verma (1997), a pressão por mudança é um fenômeno mundial potencializado pela 

competição global e as organizações e os projetos são impactados diretamente por estas 

inúmeras mudanças. Neste ambiente global de competição intensa, para realizar e sustentar 

vantagem competitiva, as organizações devem atribuir importância à forma como se pratica o 

gerenciamento de projetos, e com acesso cada vez maior a tecnologias da informação e redes 

virtuais mundialmente abrangentes, as organizações começam a fazer uma mudança para 

tornar suas estruturas descentralizadas (ANANTATMULA e THOMAS, 2008). 

No mundo conectado em que vivemos atualmente, as empresas podem acessar e aproveitar os 

melhores recursos e as condições de custo e tempo mais favoráveis de qualquer lugar, 

independentemente da sua localização geográfica, porém, organizar e gerenciar equipes 

geograficamente distribuídas engloba grandes desafios, principalmente por trazer novos 

processos de trabalho e modelos de negócios e de estabelecer um novo alcance de 

gerenciamento de projetos (THAMHAIN, 2012). 

De acordo com Nurick e Thamhain (2006), a gestão eficaz de equipes de projetos 

globalmente distribuídas é o maior impacto no desempenho de um projeto global e envolve 

um conjunto complexo de variáveis que se relacionam com a estrutura organizacional, 

processo de negócios, ferramentas gerenciais e, o mais importante, com as pessoas da 

organização e com o próprio trabalho. Embora muitos dos desafios apareçam como 

problemas técnicos, a maioria de suas causas podem ser rastreadas em questões sociais, 

psicológicas e organizacionais. 

Complementarmente, Aidane (2013) afirma que uma habilidade básica que as organizações 

estão procurando em seus gerentes de projetos hoje, é a capacidade de liderar e gerenciar 

iniciativas de mudança global de forma a considerar os aspectos humanos e sociais e respeitar 

as pessoas afetadas. O trabalho com um grupo homogêneo de pessoas já não é mais possível 

de existir nesse ambiente, e os gerentes destes projetos devem entender os comportamentos, 

atitudes e motivações dos envolvidos e como a diferença cultural amplifica os desafios de 

liderar globalmente. 

Diante desse contexto, estudar os desafios em gestão de projetos com equipes 

geograficamente distribuídas é um tópico relevante a ser considerado. Desta forma, o 



 4 

presente estudo tem como objetivo identificar os principais desafios e impactos culturais na 

gestão de equipes globais. 

O artigo está estruturado da seguinte forma: referencial teórico, que apresenta os conceitos e 

abordagens de gerenciamento de projetos globais, com foco na gestão de equipes de projetos 

e seus desafios. Em seguida, é apresentado o método de pesquisa e a forma de realização da 

mesma e por fim, é realizada a analise de dados e são apresentados os resultados e conclusões 

obtidas. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Gerenciamento De Projetos 

Existem muitas definições e formas para explicar o que é um projeto e os seus tipos de 

gerenciamento. Projetos são utilizados desde a antiguidade, tanto para realização das 

construções antigas como nos dias atuais presente fortemente nas organizações. Os projetos 

contemporâneos apresentam diversas formas e tamanhos, com distintas durações e recursos. 

Ele não faz parte das ações rotineiras de trabalho, o projeto é planejado, financiado e 

administrado como uma atividade distinta e desta forma pode ser melhor planejado, 

monitorado e controlado. (KEELING e BRANCO, 2014). 

Uma das descrições mais conhecidas para definição do projeto é a do PMI, onde “projeto é 

um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. 

Em função de serem esforços temporários os projetos tem início e fim definidos, onde o 

término ocorre quando os objetivos do mesmo são alcançados, ou quando seu propósito deixa 

de existir. (PMI, 2013) 

O gerenciamento de projetos teve um rápido crescimento nas últimas décadas por se tornar 

um meio pelo qual as organizações buscam alcançar seus objetivos. Tem se destacado em 

função das características da sociedade contemporânea, que demandam o desenvolvimento de 

novos métodos de gerenciamento. Estas características envolvem três forças fundamentais: a 

expansão exponencial do conhecimento humano, o crescimento da demanda por uma vasta 

variedade de bens e serviços complexos, sofisticados e customizados e por fim a evolução da 

competitividade mundial dos mercados para a produção e consumo de bens e serviços 

(MEREDITH e MANTEL, 2011). 
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Para o PMI (2013) “gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos”. Desta forma, 

o gerenciamento é dividido em quarenta e sete processos, que são classificados dentro de dez 

áreas de conhecimento. Estas áreas por sua vez servem de apoio pois definem as entradas as 

ferramentas, as técnicas e as saídas de cada um dos processos para o gerenciamento. Dentre 

estas áreas esta o gerenciamento de recursos humanos de projetos, que é o tema deste artigo e 

que será desenvolvido com mais detalhes no decorrer da revisão bibliográfica. 

Gerenciamento Dos Recursos Humanos De Projetos 

De acordo com o PMI (2013), “o gerenciamento dos recursos humanos do projeto inclui os 

processos que organizam, gerenciam e guiam a equipe do projeto”. Dos quarenta e sete 

processos que compõe o PMBOK, quatro fazem parte do gerenciamento de recursos 

humanos, dentre eles estão: desenvolver o plano dos recursos humanos, mobilizar a equipe de 

projeto, desenvolver a equipe de projeto e gerenciar a equipe de projeto. Estes processos tem 

interação direta entre si e também com as demais áreas de conhecimento. 

A equipe de projeto consiste nas pessoas responsáveis pela execução e sucesso do projeto, 

assim como o gerente de projeto e os indivíduos que executam o trabalho e que podem não 

necessariamente estarem envolvidos com o gerenciamento do mesmo. A equipe é composta 

por diferentes grupos de pessoas, com conhecimentos distintos e habilidades específicas. 

(PMI, 2013) 

As pessoas envolvidas diretamente com projetos podem estar distribuídas tanto de forma 

organizacional como também geográfica, com diferentes backgrounds e possivelmente de 

diferentes idiomas. No mercado e cenário atual, uma das principais vantagens competitivas 

das empresas é a capacidade de integrar conhecimentos e recursos globalmente dispersos 

(Jyrki et al, 2003). Em função disto, segundo Atamer e Schweiger (2003),  um dos grandes 

desafios para os gerentes é buscar a aproximação, integração e coordenação entre o trabalho 

em conjunto de equipes de projetos através das interações entre estes indivíduos 

geograficamente distantes. 

Gestão De Equipes Em Projetos Globais 

Praticamente todas as empresas em operação no mundo são de alguma forma afetadas pelo 

globalismo. Neste cenário é essencial que os executivos façam muito mais do que operar em 
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seus mercados internos. É imprescindível reconhecer a necessidade de uma visão global para 

suas empresas, com a familiarização deles mesmos com as qualificações e os instrumentos da 

gestão em um cenário global. (DERESKI, 2003) 

Segundo Orr et al (2011) projeto global é definido como um esforço temporário, onde 

múltiplos integrantes buscam potencializar e aprimorar os resultados com a combinação de 

recursos de diversas organizações, localizações e culturas organizacionais. Para Duarte e 

Snyder (2006) a formação de equipes pode surgir rapidamente através de talentos buscados 

de diferentes funções, localidades e organizações. O objetivo é aproveitar o capital intelectual 

e aplicá-lo o mais rápido possível e os métodos que as organizações usam para gerencia-lo 

podem significar a diferença entre sucesso e a falha deste processo. 

Para Binder (2007), projetos globais compõe uma visão ampla de fatores, pois considera os 

diferentes níveis de gerenciamento que os projetos são impactados. As equipes de projetos 

demandam um conjunto diverso de conhecimentos e habilidades, desde a construção de 

confiança à formas de liderança. A comunicação global também é representada de forma 

expressaste, pois é caracterizada desde técnicas e formas a serem utilizadas até estratégias 

que devem ser tomadas para o eficaz gerenciamento de pessoas geograficamente distribuídas.  

Por fim, gerentes de projetos globais constantemente enfrentam desafios de gerenciar projetos 

de alto nível de incertezas, mudanças rápidas e times multiculturais. Além da necessidade de 

existir uma organização, planejamento e controle, os projetos globais apresentam desafios 

adicionais na gestão de pessoas, pois estes precisam desenvolver habilidades para atuar em 

um ambiente multicultural e criar sinergia com seus times. Comunicação, trabalho em equipe, 

liderança e ambiente cultural são algumas das ferramentas para inspirar alta performance no 

gerenciamento de recursos humanos em projetos. (VERMA, 1997). 

Características De Equipes Distribuídas 

Segundo Binder (2007), equipes de projetos globais são caracterizadas por envolverem 

membros da equipe de diversas culturas e organizações, localizadas em diferentes países e 

fusos horários, e que falam idiomas diferentes (figura 1). Cada uma destas dimensões pode 

contribuir para o sucesso do time e a qualidade das entregas do projeto, enquanto ao mesmo 

tempo adiciona desafio tanto para os times em si como para os gerentes envolvidos no 

projeto. 
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Figura 1 - Características de equipes de projetos globais (Adaptado Binder, 2007) 

Para Duarte e Snyder (2006) é fácil caracterizar times virtuais utilizando das mesmas 

características de times tradicionais, porém times virtuais são muito mais complexos por duas 

razões. Primeiramente eles ultrapassam fronteiras com relação à tempo, distância geográfica 

e organizações. Além disso, estes times utilizam de tecnologias para se comunicar (dividir 

informações) e também para colaboração (trabalho em conjunto em uma só estrutura). 

Vantagens E Desvantagens De Equipes Distribuídas 

Segundo Binder (2007), existem vantagens e desvantagens importantes a serem consideradas 

quando falamos de equipes distribuídas. As vantagens, como a possibilidade de recrutamento 

de profissionais independentemente do local de origem, maior flexibilidade, aumento da 

produtividade, redução de custos, são um diferencial competitivo para as organizações, 

principalmente quando voltado para a área da inovação e ao maior conhecimento das 

necessidades dos consumidores.  

Por outro lado, o mesmo autor sugere que também existem desvantagens ao considerar o 

ambiente de equipes distribuídas, assim como barreiras linguísticas, diferenças culturais, 

adaptação a regulamentações governamentais, adaptação ao trabalho em diferentes fusos 

horários, gerenciamento dos conflitos à distancia, disponibilidade de tecnologias para 

comunicação à distância, estabelecer espírito de equipe e construir confiança em equipes de 

profissionais de diversas nacionalidades. 

Carmel (2010), aponta que países tem utilizado suas posições geográficas (fuso horário) 

como um diferencial competitivo. Adicionalmente, Binder (2007) afirma que alguns projetos 

podem se beneficiar com o efeito do suporte 24 horas, com times alternando nos seus vários 

fusos horários e executando atividades longas e sequenciais. 

Localização

Idioma

Fuso HorárioCulturas

Organizações
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Para Duarte e Snyder (2006) o trabalho com equipes virtuais trás benefícios por proporcionar 

rápida resolução de problemas de clientes, na potencialização do desenvolvimento de 

produtos e na entrega de serviços. Porém também trás grandes desafios, exposto com mais 

detalhes no decorrer do referencial, principalmente no seu gerenciamento como um todo. 

Desafios De Equipes Distribuídas 

Thamhain (2010) definem cinco subsistemas organizacionais que fazem com que os projetos 

globais sejam únicos e desafiadores, eles são: a natureza do trabalho do projeto e suas 

complexidades, o time envolvido e a cultura da equipe, o processo de trabalho, as técnicas e 

ferramentas gerenciais e o ambiente multinacional de negócios. Carmel (1999) afirma que 

times globais são desafiadores para serem gerenciados. Cada time enfrenta cinco forças que 

podem o levar ao fracasso. A primeira força é a dispersão geográfica, seguido pela 

comunicação ineficiente, pela falta de harmonia no grupo de projeto, falha na coordenação e 

por fim a diversidade cultural da equipe. 

Para Verma (1997) um gerenciamento eficaz em projetos globais, é impactado 

principalmente por qualidades relacionadas aos sistemas de comunicação e informação, 

sistemas de controle, técnicas e ferramentas, o ambiente cultural e o subsistema humano e ao 

planejamento como um todo. Desta forma, desenvolver estratégias, se utilizar de ferramentas 

adequadas e obter um sistema gerencial que integre harmoniosamente as diversos 

participantes e suas diferentes culturas, são fatores fundamentais para uma boa gestão de 

projetos globais. 

Com o foco na cultura, segundo Meyer (2014), existem oito escalas que representam, cada 

uma, uma área que gerentes devem ter entendimento e que mostram como as culturas 

nacionais variam uma da outra de seus extremos opostos. Elas são apresentadas na figura 2 

abaixo. A cultura nacional de cada região ou país pode ser identificada aplicando o mapa 

abaixo para classificar cada escala e assim poder o comparar com outras culturas.  
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Baixo Contexto COMUNICAÇÃO Alto Contexto 

Feedback negativo Direto AVALIAÇÃO Feedback negativo Indireto 

Igualitária LIDERANÇA Hierárquica 

Consensual DECISÃO Top-Down 

Baseada em Tarefas CONFIANÇA Baseada em Relações 

Confronto DESACORDO Evita o Confronto 

Linear TEMPO Flexível 

Princípios PERSUASÃO Aplicações 

Figura 2 - Mapa da Cultura (Adaptado Meyer, 2014) 

Atualmente todas pessoas fazem parte de um network global, de forma real, virtual, física ou 

eletrônica, e o sucesso de todos requer a navegação entre diferentes realidades culturais. Sem 

o entendimento de como traduzir outras culturas e evitar algumas armadilhas culturais, todos 

podem ser facilmente mal-entendidos e confrontar conflitos desnecessários. (MEYER, 2014) 

Na visão de projetos globais, para que o sucesso seja alcançado trabalhando com times 

virtuais, os sete principais impactos no sucesso estão nos pilares de tecnologia envolvida na 

comunicação e desempenho do time, políticas de recursos humanos, desenvolvimento e 

treinamento para os times de projeto e seus líderes, cultura organizacional, liderança, as 

competências individuais do membro e líder da equipe, e padrões de processos 

organizacionais (DUARTE e SNYDER, 2006). 

METODOLOGIA 

Segundo Roesch (2013), o delineamento da pesquisa determina quem será pesquisado as 

formas e as questões a serem discutidas. Utilizando este conceito, a presente pesquisa foi 

classificada como qualitativa e que se caracteriza pelo método de estudo de caso múltiplo.  

Para que se possa elaborar uma análise sobre os desafios de gerenciamento de projetos em 

equipes geograficamente distribuídas, a pesquisa se caracteriza como qualitativa, pois, 

segundo Yin (2016), neste método pode-se estudar e analisar um ambiente da vida real, 

descobrindo como as pessoas enfrentam determinadas situações representados pelas suas 
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perspectivas de determinados assuntos. A pesquisa também é classificada como estudo de 

caso, pois tem em vista, independente do campo de interesse, a busca do entendimento de 

fenômenos sociais complexos e de examinar os mesmos de forma holística (YIN, 2015). 

Como fonte de coleta de dados, se utilizou o questionário, pois ele permite coletar dados de 

forma a mensurar itens de modo a conceituar a problemática de pesquisa (ROESCH, 2013). 

O questionário foi elaborado através dos dados identificados no referencial teórico e foi 

desenvolvido em três categorias, a primeira de dados gerais do respondente, como 

nacionalidade, cargo e empresa, o segundo bloco foi elaborado em três perguntas de 

classificação seguido pelo terceiro bloco, composto por seis perguntas de definição de escala. 

O público alvo desta pesquisa foi composto por profissionais que atuam diretamente em 

projetos globais, independente do período de experiência, e de sua nacionalidade.  

ANÁLISE DE RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O questionário foi aplicado com 31 respondentes entre os dias 19 e 21 de novembro de 2017 

via formulário digital. O grupo de respondentes foi composto tanto por analistas como 

também pelos níveis de gerencia e diretoria. O questionário foi respondido por brasileiros e 

profissionais estrangeiros de diversos países, tais como USA, Polônia, Itália, Espanha, Irlanda 

e Venezuela. Todas as empresas pesquisadas possuem filiais no Brasil. 

O conjunto de gráficos abaixo representa o perfil dos respondentes (questão 1): 
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Figura 3 – Gráficos de perfil dos respondentes 
 

Como pode-se identificar, o perfil dos respondentes contempla em sua maioria brasileiros, 

com experiência em projetos globais entre seis a dez anos, no cargo de analista. O cargo de 

analista considera colaboradores de diversos setores, como engenharia, compras, qualidade e 

logística.  

Para os gráficos acima e os demais que são apresentados neste estudo, os dados coletados 

foram tabulados e analisados em planilhas Microsoft Excel. Utilizou-se o uso de estatística, 

através de cálculos de percentagens e médias, para as respostas derivadas de questões de 

escala e/ou priorização e também para as questões de classificação. 

A segunda questão, para identificação dos principais desafios no desenvolvimento de 

produtos e/ou serviços trabalhando em equipes geograficamente distribuídas, obteve a 

seguinte classificação geral como mostra o gráfico abaixo. 

 
Figura 4 – Gráfico principais desafios (público geral) 

Nesta questão pode-se identificar que o principal desafio classificado pelo público geral é a 

confiança, seguido do idioma e resolução de conflitos. Já para os itens de menor impacto, 

aparecem a distancia física, o nível de subsistemas envolvidos e o tamanho da equipe. 

Ainda na segunda questão, uma outra abordagem utilizada é a análise dos principais desafios 

comparando respondentes estrangeiros e locais (brasileiros). Nesta proposta, pode-se 
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observar que existem diferenças significativas em alguns tópicos entre os dois blocos de 

respondentes. 

 
Figura 5 – Gráfico principais desafios (por localidade) 

Nesta versão, pode-se identificar que desafios de idioma, resolução de conflitos, papel da 

liderança e diferenças culturais são pontos um pouco distintos entre os respondentes de 

diferentes localidades, isto mostra que, conforme apresentado no referencial, aspectos 

culturais como liderança, comunicação e desacordo, são fatores que variam entre diferentes 

culturas. Pode-se identificar também, que para este público, os fatores de fuso horário e 

espírito de equipe são neutros, ou seja, não exercem grande impacto sobre as atividades de 

projeto. 

Neste mesmo viés, os principais desafios culturais também foram identificados pelos 

respondentes. Conforme gráfico abaixo, em primeiro lugar classificado, aparece o estilo de 

comunicação como principal desafio, seguido pela confiança e pelas formas de liderança. 

Percebe-se que apesar de estar em primeiro lugar, o estilo de comunicação não é afetado 

diretamente pelo senso de tempo da equipe, que aparece como menos desafiador.  

A confiança e as formas de liderança, assim como nos desafios gerais, também são pontos 

importantes na diversidade cultural. Desta forma, esta lista de priorização afirma o que é 

apresentado no referencial teórico, pois mostra que é importante para equipe o 

desenvolvimento de um sistema gerencial, de forma a integrar os participantes e suas 
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diferentes culturas, onde se faz necessário a confiança, um bom sistema de comunicação, e 

uma rede sólida de liderança. 

 
Figura 6 – Gráfico principais desafios culturais (público geral) 

Na análise dos desafios culturais, identificam-se também as diferenças entre os dois públicos 

desta pesquisa, local e estrangeiro, conforme gráfico abaixo. Alguns itens se destacam mais 

fazendo este tipo de comparação. Por exemplo os desafios na forma de liderança e de 

persuasão são mais importantes para os respondentes estrangeiros comparados aos brasileiros 

enquanto que a tomada de decisão entra como um desafio maior para os brasileiros.   

 
Figura 7 – Gráfico principais desafios culturais (por localidade) 
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O estilo de comunicação é o principal desafio para os dois públicos, e demonstra que, 

conforme a teoria, um bom entendimento a respeito das diversas culturas envolvidas em 

projetos globais é importante para que não ocorram mal-entendidos, principalmente nesta 

lacuna de comunicação. 

Como última questão de classificação do questionário, as vantagens de projetos com equipes 

geograficamente distribuídas podem ser visualizadas no gráfico abaixo. Nesta análise 

também é confirmada a teoria, afirmando que atualmente uma das principais vantagens 

competitivas das empresas é a capacidade de integrar conhecimentos e recursos globalmente 

dispersos.  

O aumento da produtividade e a inovação foram apontados como as menores vantagens deste 

estudo e a flexibilidade, ou seja, obter mais horas trabalhadas pelos diversos fusos horários 

possíveis, foi estabelecida como neutra. Isto pode ocorrer, segundo a percepção do autor 

deste artigo, pelo fato de os projetos analisados neste estudo não necessitarem de um suporte 

a cliente mais intensificado. 

 
Figura 8 – Gráfico principais vantagens 

Como revisão final do questionário, a figura abaixo apresenta a média das respostas para as 

cinco perguntas de escala. Esta média teve variação entre os números um e cinco, sendo um a 

escolha do respondente por discordar da afirmação até cinco de acordar com a afirmação. 

A questão número cinco (Q5), relacionada aos processos decisórios, obteve a média mais 

baixa, e demonstra que para os respondentes, decisões em projetos globais não se tornam 

necessariamente mais complexas e morosas. Outra questão que obteve baixa escala 
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considerando a média das respostas deste questionário, a questão sete (Q7), demonstra uma 

lacuna na área de recursos humanos das empresas analisadas, com relação ao seu preparo 

para auxiliar os colaboradores em projetos de equipes distribuídas. 

 
Figura 9 – Gráfico médias das questões de escala 

As questões oito e nove, respectivamente Q8 e Q9, obtiveram o maior número de 

respondentes de acordo. A Q8, de maior média, retrata que, assim como a teoria, o espírito de 

equipe é um fator importante para o sucesso de um projeto global. Da mesma forma, na visão 

da Q9, identifica-se que, na área cultural, o entendimento do gerente de projeto pela 

diversidade cultural é um ponto importante para que se obtenha o sucesso do projeto. 

Por fim, nas questões seis e dez pode-se identificar que, na questão seis (Q6) a integração das 

equipes em projetos globais é um desafio, porém não o maior a ser encontrado na gerencia de 

projetos globais, como por exemplo comparado com o conhecimento necessário para um 

gerente de projetos da Q9. De forma similar, na questão dez (Q10) identifica-se que a 

diversidade cultural pode ser uma vantagem competitiva para a empresa, porém também não 

é o aspecto mais relevante. Desta forma, conclui-se a fase de análise e discussão da pesquisa 
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onde apresentou como objetivo, identificar os principais desafios e impactos culturais na 

gestão de equipes globais. 

CONCLUSÃO 

Cada vez mais é identificada a necessidade das empresas de se moldarem aos novos padrões 

de negócios e desenvolvimento, o que resulta em um esforço maior na busca de vantagens 

competitivas, principalmente no âmbito global. Por ainda se tratar de um tema relativamente 

novo, este trabalho teve por objetivo identificar os principais desafios e impactos culturais na 

gestão de equipes globais. 

Esta pesquisa apresentou uma revisão da teoria já presente para este tema, incluindo 

referências de projetos globais, suas vantagens e desvantagens e os principais desafios. Uma 

análise do referencial mostra que o tema é discutido na literatura e que apresenta poucas 

referências voltadas diretamente para a área de diversidade cultural. 

Na elaboração da pesquisa, utilizou-se como base esta revisão teórica, aplicada por meio de 

um questionário. Os dados foram analisados graficamente e concluíram que um dos 

principais desafios da gestão de equipes geograficamente distribuídas é a confiança dos 

membros da equipe, e na área da diversidade cultural, as formas de comunicação envolvidas. 

Complementarmente, pode-se inferir que a diversidade cultural presente entre a equipe de 

projetos globais, pode influenciar de maneira positiva os resultados do projeto na medida em 

que o gestor tenha o conhecimento aplicado, saiba identificar e lidar com as diferentes 

características culturais da equipe. 

Para a pesquisadora, este estudo de caso apresentou vantagens tanto no seu desenvolvimento 

acadêmico como também profissional por estar diretamente envolvida em projetos desta 

escala. Desta forma, proporcionou que fosse realizada uma revisão da sua realidade 

empresarial, onde vários dos temas aqui apresentados são de suma importância.   

A contribuição final deste estudo é também apresentar oportunidades para futuras pesquisas. 

Diferentes oportunidades foram encontradas, tais como uma análise mais aprofundada 

relacionada às práticas utilizadas pelos gerentes de projetos para lidar com a questão cultural 

na gestão de equipes de projetos globais, a análise e validação dos métodos de comunicação 

em projetos globais e também uma visão mais aprofundada nos impactos culturais em 

projetos globais identificados neste trabalho.  
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO EM INGLÊS 
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