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O que pode determinar o sucesso ou o fracasso de um projeto? Que 
práticas conduzem a resultados consistentemente melhores e mais 
competitivos, e que fatores podem ser determinantes para causar o 

fracasso de projetos de capital? Este artigo discute o resultado das extensivas 
pesquisas realizadas nos últimos anos em projetos industriais, que podem 
mostrar aos profissionais de projeto os caminhos do sucesso. D
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