
ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM ESTRATÉGIA E PROJETOS: UM 
ESTUDO BIBLIOMÉTRICO   

RESUMO 
A necessidade crescente de melhores resultados, com recursos cada vez mais escassos, requer 
que as organizações selecionem e invistam em projetos capazes de gerar vantagem competitiva, 
com decisões estratégicas envolvendo identificação de oportunidades, ameaças e inclusão de 
estimativas e riscos. Este estudo tem o objetivo de explorar a produção científica sobre 
estratégia em gestão projetos, por meio de um estudo bibliométrico. O estudo  analisa a 
produção nas áreas, evidencia periódicos com maior produção e impacto, as temáticas mais 
evidentes, linha do tempo na área de estudo e possibilita que novos estudos possam ser 
realizados a partir das constatações da bibliometria.  A análise dos dados foi descritiva, 
estatística e bibliométrica, nas bases Web of Science e Scopus, no período de 1989 a 2018. A 
pesquisa identificou que estratégia em projetos não evidenciou nenhum um hot topic no 
período, mas sim, uma diversidade de assuntos pesquisados. O estudo apresenta análise das 
publicações, assuntos pesquisados, estratos com maior número e evolução no período estudado, 
o que poderá contribuir para estudos futuros que envolvam estratégia e projetos na escolha das 
temáticas, abordagens e lacunas de pesquisa.  
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1 INTRODUÇÃO 

As organizações fazem uso dos projetos para implementarem seu plano estratégico e 
aumentarem sua vantagem competitiva (Shenhar & Dvir, 2010). Face ao dinamismo e a 
competitividade do mercado, as organizações precisam conduzir vários projetos 
simultaneamente para manterem a flexibilidade e a eficiência (Teller, 2013). Para isso, agrupam 
seus projetos em torno de seus objetivos e recursos. 

O gerenciamento de projetos eficaz e eficiente deve ser considerado uma competência 
estratégica nas organizações. Isso permite que as organizações vinculem os resultados do 
projeto com os objetivos do negócio, concorram com mais eficácia nos seus mercados, 
sustentem a organização e respondam ao impacto das mudanças ambiente de negócios nos 
projetos, ajustando adequadamente os planos de gerenciamento de projetos (Project 
Management -PMI, 2016).  

Nas últimas duas, o gerenciamento de projetos tornou-se uma disciplina estabelecida, 
com grande número de pesquisadores, associados, praticantes, metodologias e padrões 
comumente aceitos, como PMBOK® e PRINCE2®. A área de projetos é difuso e 
multidisciplinar (Pollack & Adler, 2015), com considerável literatura, em grande número de 
periódicos que tratam a temática em diversos campos da ciência, mas com constante 
crescimento e diversidade do número de artigos publicados.  

O estudo bibliométrico envolvendo gerenciamento de projetos foi encontrado em 
algumas pesquisas  como em (Lukosevicius & Guimarães, 2018), porém com temáticas 
diferentes ao proposto neste estudo, abordando gestão de riscos associado a gestão de portfólio.  
Sendo assim, pelo escasso número de estudos encontrados, e abordando temáticas diferentes, 
justifica-se este estudo, abordando estratégia em projetos por meio de uma bibliometria.  

Este trabalho visa responder a seguinte questão de pesquisa: Existem estudos que 
abordam estratégia em projetos? 

Este estudo tem o objetivo de explorar a produção científica que aborda questões sobre 
estratégia em gestão projetos, por meio de um estudo bibliométrico. O estudo abrange os temas, 
em estratos de referência, entre os anos de 1989 a 2018. Para responder à questão de pesquisa, 
a abordagem do estudo foi descritiva e exploratória, quantitativo e aplicou técnicas de 
bibliometria nas bases Web of Science e Scopus.   



Os resultados permitiram identificar que os temas estratégia e projetos não possui um 
hot topic no período dos últimos dez anos, o que se torna uma lacuna que oportuniza estudos 
mais aprofundados. São apresentados uma análise das publicações, identificando assuntos 
relevantes e pesquisados, estratos com maior número de publicações e evolução da produção 
no período estudado. O estudo contribui para estudos futuros que envolvam estratégia e 
projetos, quanto a escolha de abordagens, métodos e técnicas de pesquisa.   

O presente artigo está estruturado em cinco seções: incialmente, uma breve 
fundamentação teórica das temáticas envolvidas, os procedimentos metodológicos utilizados e, 
por fim, os resultados da bibliometria, contribuições, limitações do estudo e sugestões para 
estudos futuros. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A necessidade crescente de melhores resultados, com recursos cada vez mais escassos, 
requer que as organizações selecionem e invistam em projetos capazes de gerar vantagem 
competitiva, e definidos por decisões estratégicas envolvendo identificação de oportunidades, 
ameaças e inclusão de estimativas ou riscos. 

A gestão de projetos é de considerável importância para o crescimento da economia 
em diferentes setores, indústrias e países (Aubry & Lavoie-Tremblay, 2018)  e, 
consequentemente, os projetos tornaram-se um importante forma de estruturar o trabalho na 
maioria das organizações (Winter, Accndersen, Elvin, & Levene, 2006).  

A literatura destaca a formação de estratégia como processo, que decorre de ações 
encadeadas, é o “como” se faz a elaboração e desenvolvimento de um plano. Ainda que o 
processo estratégico inicie pela avaliação dos recursos disponíveis, das circunstâncias em que 
a empresa se encontra, posteriormente a definição dos objetivos a serem alcançados e por fim, 
a criação da estratégia.  

Nesse contexto a estratégia corporativa fica caracterizada como um processo 
organizacional, que envolve a estrutura, o comportamento e a cultura do ambiente onde ocorre 
e deve orientar e direcionar o gerenciamento de projetos. Os projetos apoiam as estratégias e 
são empreendidos para alcançar resultados de negócios estratégicos, para isto as organizações 
adotam processos e procedimentos formais de governança organizacional que podem impor 
restrições (Kezner, 2012). Os projetos não são apenas um conjunto de atividades que precisam 
ser completadas a tempo, em vez disso, são processos relacionados ao negócio que precisam 
atender resultados, envolvendo incerteza e complexidade e gerenciados de maneira flexível e 
adaptativa (Kezner, 2012). 

Neste contexto,  surgem  novos critérios para o sucesso em projetos que envolvem 
pelo menos cinco dimensões ou métricas: a eficiência do projeto: cumprir metas de tempo e 
orçamento; o impacto no cliente: cumprir os requisitos e alcançar a satisfação do cliente, os 
benefícios e a lealdade; o impacto na equipe: satisfação, retenção e crescimento pessoal; 
os resultados comerciais: retorno do investimento, participação do mercado e crescimento; e a 
preparação para o futuro: novas tecnologias, novos mercados e novas capacidades. 
(Shenhar & Divr, 2000) 

O PMI® cita que projetos são uma maneira chave de criar valor e benefícios nas 
organizações, e no ambiente de negócios atual, os líderes organizacionais precisam ser capazes 
de gerenciar orçamentos cada vez mais apertados, prazos mais curtos, recursos mais escassos e 
uma tecnologia que muda rapidamente. O ambiente de negócios é dinâmico, com um ritmo 
acelerado de mudança. Para se manterem competitivas na economia mundial, as empresas estão 
adotando o gerenciamento de projetos para entregar valor de negócio de forma consistente 
(PMI, 2013). 

Além disso, gerenciamento de projetos eficaz e eficiente deve ser considerado uma 
competência estratégica nas organizações. Isso permite que as organizações vinculem os 



resultados do projeto com os objetivos do negócio, concorram com mais eficácia nos seus 
mercados, sustentem a organização e respondam ao impacto das mudanças de ambiente de 
negócios nos projetos, ajustando adequadamente os planos de gerenciamento de projetos 
(PMI®, 2013).  

No contexto dos projetos nas organizações surge a gestão do portfólio, responsável por 
definir quais projetos serão realizados, com a garantia de que apenas os projetos que ajudarão 
a organização alcançar os seus objetivos estratégicos serão selecionados, a devida sequência de 
execução, além do respectivo monitoramento e controle dos projetos. (Torre & Russo, 2019) 

A gestão de portfólio é um processo complexo de tomada de decisão que atualiza 
constantemente o conjunto de projetos de uma empresa, ou seja, a todo o momento novos 
projetos estão sendo avaliados, selecionados e priorizados, os projetos que estão acontecendo 
podem ser acelerados ou excluídos e os recursos transferidos para os projetos ativos.  

O processo de decisão de portfólio possui muitas informações indefinidas, 
oportunidades dinâmicas, necessidades de considerações estratégicas, interdependência entre 
os projetos e múltiplos decisores e partes interessadas, além disso, esse processo desenvolve 
novas estratégias para a organização (Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, 1999).  

Nesse viés de incerteza e de definição de estratégias e projetos, estruturou-se este 
estudo. Na sequência são apresentados os procedimentos metodológicos, após os resultados da 
bibliometria e, por fim, as considerações finais.  

 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este artigo tem o objetivo de explorar a produção científica que aborda questões sobre 
estratégia em gestão projetos, por meio de um estudo bibliométrico. O emprego da bibliometria 
neste trabalho se justifica porque busca-se conhecer como os temas estratégia e gestão de 
projetos são apresentados na literatura, quais são os principais autores que escrevem sobre o 
assunto e quais os principais trabalhos publicados, bem como citações e países com maior 
produção nos temas.  

Além disso, estudos bibliométricos sistematizam as pesquisas realizadas num 
determinado campo de saber e endereçam problemas a serem investigados em pesquisa futuras. 
Desta maneira, nos filiamos a perspectiva de que o conhecimento científico é desenvolvido de 
forma gradual (Chueke & Amatucci, 2015). Os autores ainda citam que as revisões sistemáticas 
de literatura, como no caso da bibliometria, servem de cartografia para mapear as origens dos 
conceitos existentes, apontar as principais lentes teóricas usadas para investigar um assunto e 
levantar as ferramentas metodológicas utilizadas em trabalhos anteriores. 

O estudo foi realizado nas bases Web of Science e Scopus, com os termos “strateg”” e 
“project*” com critérios de tempo aberto, na área de ciências sociais (Social Sciences Citation 
Index - SSCI). Para análise e interpretação dos resultados foi utilizado pacote Bibliometrix do 
software RStudio®.  

 Sendo assim, este estudo se classifica como descritivo e exploratório, de abordagem 
quantitativa, com utilização da análise bibliométrica como técnica de pesquisa. A pesquisa foi 
realizada nas bases de dados ISI/Web of Science e Scopus, por artigos publicados no período 
entre 1989 e 2018. As palavras-chave usadas foram “Project* e “Strateg*”, presentes no título, 
resumo e nas palavras chave (keywords), usando-se o conector “and” para a junção dos dois 
termos, Tabela 1 e 2.  

 O critério de inclusão foi artigos a área de ciências sociais SSCI (Social Sciences 
Citation Index), somente artigos, artigos em revisão e na língua inglesa e que continham as 
palavras chaves no title, abstract e keywords.  O protocolo de pesquisa utilizado está descrito 
na Tabela 1, para a Web of Science e Tabela 2, para a Scopus.  

 
 



Tabela 1. Etapas da busca nas bases Web of Science.  
Etapas Expressões de busca Nº 

Docs 
Passo 1  (TS=Strateg*) AND IDIOMA: (English) AND TIPOS DE OCUMENTO:(Article 

OR Early Access OR Review)Índices=SSCI Tempo estipulado=Todos os anos 
393.611 

Passo 2 (TS=(Project*)) AND IDIOMA: (English) AND TIPOS DE  
OCUMENTO: (Article OR Early Access OR Review)Índices=SSCI Tempo 
estipulado=Todos os anos 

157.830 

Passo 3 #17 AND #16Índices=SSCI Tempo estipulado=Todos os anos 24.429 
Passo 4 (TS=(Project* Management*)) AND IDIOMA: (English) AND TIPOS DE 

DOCUMENTO: (Article OR Early Access OR Review)Índices=SSCI Tempo 
estipulado=Todos os anos 

27.752 

Passo 5 #19 AND #18  Índices=SSCI Tempo estipulado=Todos os anos 7.187 
Passo 6 (TS=(Project* NEAR/1 Strateg*)) AND IDIOMA: (English) AND TIPOS DE 

DOCUMENTO: (Article OR Early Access OR Review) Índices=SSCI Tempo 
estipulado=Todos os anos 

584 

Passo 7 (TS=(Project* NEAR/2 Strateg*)) AND IDIOMA: (English) AND TIPOS DE 
DOCUMENTO: (Article OR Early Access OR Review) Índices=SSCI Tempo 
estipulado=Todos os anos 

1.063 

Passo 8 (TS=(Project* NEAR/3 Strateg*)) AND IDIOMA: (English) AND TIPOS DE 
DOCUMENTO: (Article OR Early Access OR Review) Índices=SSCI Tempo 
estipulado=Todos os anos 

1.519 

Passo 9 (TS=(Project* Management* NEAR/1 Strateg*))  AND IDIOMA 
:(English)  AND TIPOS DE DOCUMENTO: (Article OR Early Access OR 
Review) Índices=SSCI Tempo estipulado=Todos os anos 

43 

Passo 
10 

(TS=(Project* Management* NEAR/2 Strateg*)) AND IDIOMA: 
(English) AND TIPOS DE DOCUMENTO: (Article OR Early Access OR Review) 
Índices=SSCI Tempo estipulado=Todos os anos 

59 

Passo 
11 

(TS=(Project* Management* NEAR/3 Strateg*)) AND IDIOMA: 
(English) AND TIPOS DE DOCUMENTO: (Article OR Early Access OR Review) 
Índices=SSCI Tempo estipulado=Todos os anos 

73 

Passo 
12 

(TS=(Project* NEAR/1 Management*)) AND IDIOMA: (English) ANDTIPOS DE 
DOCUMENTO: (Article OR Early Access OR Review) 
Índices=SSCI Tempo estipulado=Todos os anos 

4.409 

Passo 
13 

(TS=(Project* NEAR/2 Management*)) AND IDIOMA: (English) ANDTIPOS DE 
DOCUMENTO: (Article OR Early Access OR Review) 
Índices=SSCI Tempo estipulado=Todos os anos 

4.933 

Passo 
14 

(TS=(Project* NEAR/3 Management*)) AND IDIOMA: (English) ANDTIPOS DE 
DOCUMENTO: (Article OR Early Access OR Review) Índices=SSCI Tempo 
estipulado=Todos os anos 

5.370 

Passo 
15 

WC=Business OR WC=Operations Research & Management Science OR 
WC=Management) AND TIPOS DE DOCUMENTO:(Article OR Early Access OR 
Review) Índices=SSCI Tempo estipulado=Todos os anos 

461.944 

Passo 
16 

#32 OR #20 Índices=SSCI Tempo estipulado=Todos os anos 7.187 

Passo 
17 

#33 AND #31 Índices=SSCI Tempo estipulado=Todos os anos 2.557 

Total de documentos  2.557 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 

Na base do Web of Science após a consulta e execução dos passos descritos na Tabela 
1, resultou em 2.557 artigos que atenderam aos critérios de busca. Na base Scopus, seguindo os 
passos descritos na Tabela 2, resultou em 3.214 artigos.  

 
Tabela 2. Etapas da busca nas bases Scopus. 

Etapas Expressões de busca 
Passo 1  TITLE-ABS-KEY(project*) and TITLE-ABS-KEY(strateg*) and TITLE-ABS-

KEY(management*) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE,"ar" ) OR LIMIT-TO ( DOCTYPE,"ip" 
) OR LIMIT-TO ( DOCTYPE,"re" ) ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA,"BUSI" ) ) AND ( 



LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD,"Project Management" ) OR LIMIT-TO ( 
EXACTKEYWORD,"Strategic Planning" ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD,"Risk 
Management" ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD,"Strategic Management" ) OR LIMIT-
TO ( EXACTKEYWORD,"Strategy" ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD,"Strategic 
Approach" ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD,"Change Management" ) OR LIMIT-TO ( 
EXACTKEYWORD,"Organization And Management" ) OR LIMIT-TO ( 
EXACTKEYWORD,"Performance" ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD,"Environmental 
Management" ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD,"Business Strategy" ) OR LIMIT-TO ( 
EXACTKEYWORD,"Management Practice" ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD,"Project 
Planning" ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD,"Project Managers" ) OR LIMIT-TO ( 
EXACTKEYWORD,"Performance Management" ) OR LIMIT-TO ( 
EXACTKEYWORD,"Project Performance" ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD,"Project 
Success" ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD,"Organization" ) OR LIMIT-TO ( 
EXACTKEYWORD,"Organizational Learning" ) OR LIMIT-TO ( 
EXACTKEYWORD,"Risk" ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD,"Project Portfolio 
Management" ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD,"Stakeholders" ) )  

Total de documentos  3.214 
 Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Na sequência, foi considerado o ranking Journal Quality List (2019) para extrair 
apenas os artigos dos periódicos classificados  no Harzing (EJIS 2007 — European Journal of 
Information Systems 2007 Mingers & Harzing e no ABS (Association of Business Schools 
Academic Journal Quality), com a pontuação máxima em pelo menos um dos Journals. Na 
Tabela 3, onde constam os periódicos com pelo menos uma nota máxima em um dos rankings 
utilizados, o que resultaram em 439 artigos, a amostra final deste estudo.   
 
Tabela 3. Periódicos selecionados e ranking. 

Periódico Harzing 
EJIS 2007 

ABS 
2018 

 Subject Area Nº 
artigos 
selecio
nados 

IJPM – International Project Management 
Journal  (IPMA) 

1 2  Operations Research, 
Management Science, 
Production & Operations 
Management 

205 

PMJ – Project Management Journal  (PMI) 2 1  General & Strategy 81 
Technological Forecasting And Social 
Change 

1 3  Innovation 48 

Management Decision 1 2  General & Strategy 37 
Technovation 1 3  Innovation 37 
Strategic Management Journal 4 4*  General & Strategy 31 
    Total 439 

Fonte: Adaptado de Journal Quality List. Harzing (2019).  

 
O resultado da consulta por ano é apresentado na tabela 4, com número de artigos 

publicados no período do estudo, amostra final do estudo.  
 

Tabela 4. Evolutivo da produção anual da amostra.    
Ano  Nº publicações Ano  Nº publicações 
1992 1 2006 0 

1993 1 2007 11 

1995 1 2008 15 

1997 4 2009 27 

1998 1 2010 28 

1999 3 2012 41 
2000 2 2013 19 



2001 2 2014 42 
2002 3 2015 56 
2003 7 2016 39 
2004 3 2017 44 
2005 6 2018 42 

Amostra final 439 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Após a extração dos artigos em arquivo formato “.bib”, das bases, os mesmos foram 
importados no  R Studio®, por meio do pacote bibliometrix, que fornece um conjunto de 
ferramentas para pesquisa quantitativa em bibliometria e Scientometrics.  

Na etapa seguinte, os artigos foram analisados atendendo as recomendações da 
bibliometria, procedendo-se a análise e interpretação dos resultados com técnicas de 
bibliometria, por meio de gráficos e os softwares MS Excel® e RStudio®. 

Os resultados deste estudo apresentam os aspectos mais relevantes como evolutivo das 
publicações, identificando assuntos relevantes pesquisados, estratos com maior número de 
publicações e evolução no período estudado e autores mais citados. 

 
4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Nesta seção são apresentados os resultados da bibliometria realizada em maio de 2019, 
nas bases Web of Science e Scopus, resultado amostra final de 439 artigos retornados nas 
pesquisas, sendo destes 417 artigos, 9 proceedings papers e 13 reviews.  

Inicialmente quando foi avaliada a produção anual, observa-se que a primeira 
publicação que trata estratégia em projetos, com as palavras-chaves presentes no título, resumo 
e palavras-chave foi publicada em 1991 com pequena publicação durantes os anos 
subsequentes. A partir de 2007, o número de publicações cresceu significativamente até o ano 
de 2018, o que é evidenciado na Figura 1.  

 

 
Figura 1. Publicação anual no período de 1989 a 2018  
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 
Quanto a relevância dos estratos, observa-se que o IJPM – International Journal of 

Project Management é o periódico com maior número de publicações no período, com 205 
artigos, mais que o dobro do Project Management Journal com 81 artigos. Na sequência, os 
periódicos mais relevantes são: Technological Forecasting And Social Change, Management 
Decision, Technovation e Strategic Management Journal,  Tabela 5.   

 
 
 



Tabela 5. Publicação por periódico no período de 1989 a 2018 
Periódico Nº artigos no período 

International Journal Of Project Management 205 
Project Management Journal 81 
Technological Forecasting And Social Change 48 
Management Decision 37 
Technovation 37 
Strategic Management Journal 31 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 
Com relação ao países de origem das publicações,  tanto no país como entre países com 

índices de colaboração de outros pesquisadores, os indicadores  SCP (Single Country 
Publications,   e MCP – Multiple Country Publications), observou-se que os Estados Unidos 
(17 SCP e 46 MCP) e  Reino Unido (14 SCP e 43 MCP) são os países que apresentam destaque, 
o que é identificado na Figura 2.  
 

 
Figura 2. Produção por país (SCP e MCP) 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 
 Quando foi analisado a frequência de palavras, observa-se na Figura 3 onde são exibidas 
as palavras por ordem de evidências nos documentos, destacando-se com mais de cem 
ocorrências, as palavras management, performance. Em menor número também foram 
evidenciadas innovation, strategy, perspective, product development, framework, systems e 
organizations.  Com este resultado, observa-se que estratégia não é uma palavra com maior 
número de ocorrências nos documentos do estudo.    
 



 
Figura 3. Palavras mais frequentes nos artigos  
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Porém quando é analisado o número de  palavras chaves acumulado por ano,  observa-
se que management e performance além de serem as mais empregadas aparecem com tendência 
positiva a partir de 2018, sendo assuntos mais frequentes nos artigos da amostra.  
 

 
Figura 4. Frequência de palavras nos artigos por ano 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 

Porém quando é analisado o número e as palavras chaves declaradas pelos autores, nos 
artigos selecionados, observa-se algumas mudanças significativas, ficando evidente o 
predomínio do termo project management, e em menor frequência, project management 



portfolio, innovation, knowledge management, risk management, project sucess, entre outras, 
Figura 5.  

 
Figura 5. Frequência das palavras-chave declaradas pelos autores   
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 
Conforme cita Araújo (2006), na bibliometria, particularmente a análise de citações 

permite a identificação e descrição de uma série de padrões na produção do conhecimento 
científico. Para tal, neste estudo utilizou-se o mapa conceitual, resultante do método MCA 
(Multiple Correspondence Analysis) com 50 termos são exibidos na Figura 6.  

 

 
Figura 6. Mapa conceitual - 50 termos 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 



A Figura 7 mostra a rede de citações e co-citações dos artigos envolvidos na análise, 
observando-se dois clusters principais. As informações das citações permitem descobrir: 
autores mais citados, mais produtivos, elite de pesquisa, frente de pesquisa, fator de impacto 
dos autores, procedência geográfica e/ou institucional dos autores mais influentes em um 
determinado campo de pesquisa; tipo de documento mais utilizado, idade média da literatura 
utilizada, obsolescência da literatura, procedência geográfica e/ou institucional da bibliografia 
utilizada; periódicos mais citados, “core” de periódicos que compõem um campo.  

 

 
Figura 7. Co-citation  network.   
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 
Quando considerada a relevância dos autores a Figura 8 evidencia os autores com maior 

publicação no período. Gemuenden e Kock (2018), apresentam uma nova conceituação da organização 
orientada a projetos, uma organização inovadora, orientada para o futuro e as partes interessadas, que 
usa projetos como organizações temporárias, focadas em tarefas, para definir, desenvolver e 
implementar suas estratégias, para transformar sua estrutura, cultura e comportamento, e para definir e 
desenvolver novos produtos, serviços e modelos de negócios.  

Já no artigo anterior (2017) os dois autores estudam os mecanismos de controle estratégico no 
portifólio dos projetos e a sua influência em estratégias emergentes e deliberadas. As demais produções, 
todas de 2012 ou mais recentes estudam a fase de pré-projeto ou ideação, riscos em projetos, 
comportamento e gestão das partes interessadas e o alinhamento estratégico do portfólio de projetos. 

 

 
Figura 8. Publicação por autor no período de 1989 a 2018  
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 



 
Neste estudo, por meio da bibliometria, observou-se que estratégia em projetos é um assunto 

recente, a partir de 2008, ainda com escassos estudos que tratem projetos e estratégias. A maioria dos 
estudos utilizam-se de técnica de estudos casos aplicados em contextos específicos. Nesta perspectiva 
evidencia-se que há necessidade de estudo que tratem projetos e estratégia num contexto mais amplo 
que pesquisa, envolvendo a estratégia organizacional e o portfólio de projetos das organizações.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa atingiu seus objetivos, uma vez que foram identificados os autores e os 
periódicos mais profícuos no assunto e a evolução das publicações e citações ao longo dos anos. Por 
meio da bibliometria foi possível analisar a produção intelectual sobre estratégia em projetos, com a 
quantificação do impacto e a relevância da produção científica individual são necessárias para a 
avaliação de pesquisadores e comparação de propósitos. 

Além disso, a descrição metodológica descrita permite que estudos futuros possam seguir os 
passos descritos e utilizados neste estudo. Com o estudo foi possível identificar que a literatura 
acadêmica sobre estratégica em projetos apresentou um crescimento maior nos últimos 8 a 10 anos, o 
que pode ser considerado um tema recente e emergente visto que as publicações estão em pleno 
crescimento e ainda muito localizada numa determinada região geográfica e estudos de caso específicos.  

Devido à sua importância dos projetos e da estratégia para as empresas, fica evidente a 
necessidade de se aprofundar no assunto e ampliar a abrangência, realizando novas pesquisas abordando 
outros pontos e visões e aprofundando nos artigos encontrados. Os resultados obtidos pelas bases de 
dados utilizadas, representam uma restrição desta pesquisa, o que oportuniza novos estudos com bases 
diferentes para ampliar ou validar os resultados. 

 Novos trabalhos podem ser desenvolvidos para ampliar a abordagem deste assunto.  Existe 
ainda a possibilidade de se fazer uma revisão mais profunda dos artigos analisados neste trabalho, 
gerando uma revisão sistemática da literatura sobre o assunto. Um trabalho desse tipo apresentaria novas 
visões sobre o tema e abriria novas possibilidades para pesquisas futuras.  
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