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“Só sei que nada sei.” (Sócrates, filósofo grego). 

“Ensinando, aprende-se.” (Sêneca, filósofo latino). 
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RESUMO 

O conflito, particularmente aquele de natureza interpessoal, é algo inerente ao convívio 

humano, de intensidade variável e cujas possíveis consequências costumam ser encaradas 

unicamente do ponto de vista negativo, tratando-se, portanto, de ser este um assunto um tanto 

delicado, indesejado até, no ambiente organizacional de um modo geral. Os projetos, por sua 

vez, são atividades cada vez mais presentes nas organizações, envolvendo indivíduos com 

diferentes motivações, não necessariamente convergentes e, portanto, potencialmente 

conflitantes; o gerente de projetos – profissional responsável pelo bom andamento dos 

trabalhos – torna-se peça-chave no intricado jogo de interesses que se estabelece, devendo, 

assim, ser capaz de abordar efetivamente os conflitos decorrentes, sob o risco de fracassar no 

exercício de sua função. Desta forma, o estudo a seguir tem por objetivo principal apurar o 

nível de aprendizado dos gerentes de projetos brasileiros nas técnicas formais de solução de 

conflitos (como a negociação, facilitação e mediação, entre outras), a partir da análise do 

conteúdo do Guia PMBOK®, base de conhecimento daquele que é reconhecido como a 

principal e mais influente organização dedicada ao estudo do gerenciamento de projetos no 

mundo, o PMI® (Project Management Institute). Os resultados mostraram que o assunto não 

seria uma lição aprendida, com um nível de aprendizado apenas parcial, causado, entre outros 

motivos, pela abordagem inadequada sobre o gerenciamento de conflitos no referido guia e 

pela indisponibilidade de tempo e⁄ou recursos por parte dos gerentes de projetos brasileiros 

para investir no assunto. 

 

Palavras-chave: PMI. PMBOK. Projeto. Conflito. 
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ABSTRACT 

The conflict, particularly those of interpersonal nature, is something inherent in human 

society, variable and whose possible consequences are usually only seen from a negative 

point of view intensity in the case, therefore, that this is an issue somewhat delicate, unwanted 

up in the organizational environment in general. The projects, in turn, are increasingly present 

activities in organizations, involving individuals with different motivations, not necessarily 

convergent and therefore potentially conflicting; the project manager - professional 

responsible for the smooth running of these - becomes key piece in the intricate set of 

interests that is established and should therefore be able to effectively address the conflicts 

arising at the risk of failing in the exercise of its function. Thus, the study below is primarily 

engaged determine the level of learning of the Brazilian project managers in formal 

techniques of conflict resolution (such as negotiation, facilitation and mediation, among 

others), from the analysis of the content of the PMBOK® Guide, knowledge base of what is 

recognized as the biggest and most influential organization dedicated to the study of project 

management in the world, the PMI (Project Management Institute). The results showed that it 

would not be a lesson learned, with a level of only partial learning, caused, among other 

reasons, by inadequate approach to conflict management in that tab and the downtime and/or 

resources by the managers Brazilian projects to invest in it. 

 

Keywords: PMI. PMBOK. Project. Conflict. 
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CAPÍTULO  1 - INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa está diretamente relacionada às práticas em gerenciamento de projetos 

propostas pelo Project Management Institute, Inc. (PMI®), instituto norte-americano de 

amplitude mundial e que se dedica a estudar o assunto. Tais práticas apresentar-se-iam de 

maneira eminentemente normativa, visando a prescrever a estruturação de um projeto de tal 

forma que seriam mitigados ou mesmo eliminados quaisquer impactos negativos durante a 

execução deste; haveria implícita a premissa básica de que a observância destas práticas seria 

suficiente para conduzir com sucesso um projeto, não havendo, portanto, a necessidade de se 

preocupar com um fator que se faria presente com intensidade variável em qualquer projeto, 

tão crítico e, muitas vezes, tão complexo que poderia ser classificado como chave para o 

sucesso: o conflito. Como consequência direta desta percepção, o gerenciamento de conflitos 

formalmente dito não seria adequadamente abordado ou mesmo relegado a um papel 

secundário no Guia PMBOK®, base de conhecimento em projetos disponibilizada pelo PMI® 

e sua principal fonte de referência. 

Quando se diz gerenciar formalmente um conflito, isto remeteria basicamente à 

aplicação de técnicas estruturadas segundo normas vigentes na Psicologia (MOSCOVICI, 

2007 apud DANTAS, 2009, p.56) e que prescreveriam um conjunto de procedimentos 

logicamente organizados para conduzir a bom termo a abordagem de um conflito interpessoal. 

Para exemplificar, citam-se a negociação, mediação e facilitação. Portanto, qualquer ponto 

deste trabalho em que se mencione a palavra conflito, esta refere-se ao conflito interpessoal, e 

não a um individual. 

O assunto parece também despertar o interesse de outros estudiosos. Pesquisa 

realizada junto a empresas de tecnologia do Estado de São Paulo apontou que habilidades 

gerenciais e de relacionamento interpessoal dos gerentes (ou líderes) de projetos seriam 

fatores críticos de sucesso (TOLEDO et al., 2008, p.117). Tais habilidades (ou competências) 

seriam, dentre outras, a liderança, o gerenciamento de conflitos e a resolução de problemas 

(CUNHA; RUIZ; RUSSO, 2005, p.362) (CARVALHO; RABECHINI JR, 2003, p.6-9). 

Outros estudos sugerem o uso de ferramentas para o gerenciamento de conflitos, como a 

Metodologia de Conferências de Decisão para resolução de conflitos (CUNHA; MOURA; 

THOMAZ, 2008, p.1), particularmente em projetos de software, e a Teoria das Restrições 

(BARCAUI; QUELHAS, 2004, p.1) 

Dentre as inúmeras definições para gerenciamento de projetos, pode-se dizer que este 

seria uma determinada maneira organizada de se conceber, planejar, executar, monitorar e 
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controlar projetos, os quais, por sua vez, poderiam ser definidos como conjunto de atividades 

inter-relacionadas, organizadas e executadas com a finalidade de propiciar que determinados 

objetivos, previamente estabelecidos diante de um escopo, prazo e custo, sejam atingidos. 

Ainda que, historicamente falando, o gerenciamento de projetos tenha, para muitos, surgido 

somente a partir do fim dos anos de 1960, seria talvez simplista imaginar que isto de fato 

assim ocorreu, uma vez que a história humana seria repleta de inúmeros exemplos de 

gerenciamento de projetos, tal como definido aqui: bastaria analisar, por exemplo, algumas 

das imponentes construções da Antiguidade para afirmar que dificilmente teriam sido feitas 

sem a utilização desta prática. O assunto seria, portanto, presente e importante na vida 

humana desde muito tempo, talvez não da forma que se estaria acostumado a ver nos dias 

atuais, o que não significaria que não existisse anteriormente. 

Com o advento da Revolução Industrial, as organizações daí surgidas perceberam a 

importância crescente de conduzir a bom termo suas estratégias diante de cenários cada vez 

mais complexos e competitivos, o que as levou a buscar a utilização de ferramentas e práticas 

gerenciais, como o gerenciamento de projetos. A demanda pelo assunto estimulou então a 

criação de organizações que se dedicariam ao estudo, aprimoramento e difusão do 

gerenciamento de projetos; talvez a mais amplamente conhecida e difundida seja o PMI®, um 

instituto internacional sem fins lucrativos, fundado em 1969 nos Estados Unidos, e que se 

dedica a promover o gerenciamento de projetos por meio do estabelecimento de padrões e 

certificações de amplitude mundial. Atualmente, possui representações em 180 países, mais 

de meio milhão de membros e cerca de 370 mil indivíduos certificados, sendo reconhecida 

como uma das maiores organizações do gênero no mundo. 

Os padrões preconizados pelo PMI® consistem em práticas e técnicas consolidadas 

no chamado Guia PMBOK® e obtidas mediante a contribuição de voluntários e o público em 

geral, num trabalho que busca continuamente a atualização diante da evolução natural do 

assunto, com o intuito de contribuir para a melhoria no desempenho das atividades inerentes 

ao exercício da função de gerente de projetos ao redor do mundo. 

Os voluntários (profissionais de diferentes países, em geral) costumam formar grupos 

de trabalho que se reúnem para propor discussão sobre um tópico (novo ou já reconhecido e 

publicado pelo PMI®). Mediante um processo de refinamento sucessivo que busque o 

consenso, o tópico em questão é submetido à apreciação do público antes de publicá-lo. 

Outras formas de se fomentar discussões sobre um novo tópico ou um já publicado 

pelo PMI® são os eventos promovidos no mundo pela organização, que ocorrem com certa 

frequência, quando são criadas oportunidades para o estabelecimento de uma rede de contatos 
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formada por profissionais do ramo, compartilhamento de informações e assistência de 

renomados palestrantes nacionais e internacionais. 

Dentro de uma visão de aprimoramento contínuo, o PMI® também incentiva a 

pesquisa acadêmica através de um programa criado em 1997 com a finalidade de tornar o 

gerenciamento de projetos indispensável para o resultado dos negócios, Assim, utilizam-se de 

projetos de pesquisa propriamente ditos, apresentações nos eventos que promove e elaboração 

de questionários de pesquisa acadêmica, buscando que a aplicação prática dos resultados 

estimule o surgimento de novas pesquisas. 

O Guia PMBOK® encontra-se atualmente em sua quinta edição, publicada em 2013 

e inclusive na língua portuguesa. Por se tratar de um guia de conhecimento elaborado por um 

instituto reconhecido por sua excelência em gerenciamento de projetos, de caráter 

eminentemente empírico, ainda que o PMI® assegure fomentar a pesquisa acadêmica, 

rapidamente tornou-se fonte de referência padrão em gerenciamento de projetos no Brasil, 

absorvido em maior ou menor grau pelas empresas que os executam. Este grau de 

disseminação, entretanto, segundo alguns pesquisadores, seria potencialmente conflitante por 

ser normativa e sem a devida consideração pelas peculiaridades de cada organização 

(MARQUES JR; PLONSKI, 2011, p. 1). Uma análise de seu conteúdo, porém, 

particularmente em relação à conceituação de projeto, à estruturação em fases e processos 

interagentes e interdependentes dentro de seu ciclo de vida, aos fatores ambientais (sobretudo 

os relacionados aos recursos humanos, canais de comunicação, cultura e clima político) das 

organizações e ao papel do gerente de projetos revelaria que o gerenciamento de conflitos não 

seria adequadamente abordado. 

Dentre as definições para conflito, destacam-se “uma divergência de perspectivas, 

percebida como geradora de tensão por, pelo menos, uma das partes envolvidas numa 

determinada interação, e que pode ou não traduzir-se numa incompatibilidade de objetivos” 

(DIMAS; LOURENÇO E MIGUEZ, 2007, p.186) e “processo que tem início quando uma das 

partes percebe que a outra parte afeta, ou pode afetar, negativamente, alguma coisa que a 

primeira considera importante” (ROBBINS, 2002, p. 374). 

Um indício de que o gerenciamento de conflitos não seria adequadamente abordado 

pelo PMI® através do Guia PMBOK®, considerando-se aquele como um processo, é que não 

existe processo que descreva o gerenciamento de conflitos como tal. Outro possível indício, 

acreditando-se que um conflito possa ocorrer em qualquer momento do ciclo de vida do 

projeto, seria que o gerenciamento seja citado como uma ferramenta ou técnica em apenas um 

(“9.4 Gerenciar a equipe do projeto”) dos 47 processos do guia. 
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Segundo Moscovici (2007 apud DANTAS, 2009, p.58), haveria diversas formas para 

solucionar um conflito interpessoal, dentre as quais aquelas baseadas em táticas de diálogo 

como apaziguamento, conciliação, mediação de conflitos e negociação; estas trariam um 

melhor encaminhamento e o fim das contendas interpessoais em qualquer situação do dia a 

dia. Por suas características, a negociação permitiria a maior atuação dos protagonistas, 

dispensando em geral a atuação de terceiros. 

1.1 Problema 

Considerando-se que o Guia PMBOK® traria a essência do conhecimento em 

gerenciamento de projetos proposto pelo PMI®, então se pode aceitar que seria o principal 

representante deste, um símbolo, uma bússola que apontaria aos gerentes de projetos e demais 

interessados o norte em se tratando do assunto. Natural então pensar que do que este trata seja 

tido como o que se deveria saber sobre gerenciamento de projetos, sobretudo considerando a 

disseminação e relevância mundiais do PMI®. 

Ao não tratar adequadamente algo tão presente no convívio humano – o conflito – o 

PMI® induziria a pensar que o necessário para gerenciar projetos com sucesso estaria descrito 

no Guia PMBOK®; mais ainda, que o seu conteúdo seria suficiente para abordar o conflito, 

talvez até eliminando a possibilidade de sua ocorrência ou mitigando seus efeitos, ignorando 

ou tratando de forma superficial algo que deveria ser gerenciado de modo mais efetivo, dada 

sua complexidade e importância. 

Para Terribili Filho (2013, p.216), diante do estabelecimento da primeira 

representação (ou Chapter) do PMI® no Brasil (São Paulo, 1998) e de outros 12 chapters 

(atualmente, são 15) em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal, Rio Grande 

do Sul, Bahia, Santa Catarina, Amazonas, Pernambuco, Espírito Santo, Ceará e Goiás, isso 

“evidencia a expansão pelo país das práticas contidas no Guia PMBOK®”, um “padrão ‘de 

fato’ de mercado”. Portanto, diante do grau de disseminação e relevância que o PMI® possui 

entre os gerentes de projetos brasileiros, ao não abordar o tema adequadamente isto os 

influenciaria a não se desenvolverem formalmente (cursos, seminários e treinamentos, por 

exemplo) em gerenciamento de conflitos? 

1.2 Objetivos Gerais e Específicos 

Tem-se como objetivo geral apurar o nível de aprendizado em gerenciamento de 

conflitos de uma amostra obtida a partir da população de profissionais brasileiros natos, de 
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nível sênior e que exerçam a função de gerente de projetos, discutindo as possíveis causas e 

consequências do nível apurado. 

Como objetivos específicos, pretende-se: 

a) Identificar as principais técnicas para o gerenciamento dos conflitos com os 

quais esses profissionais se deparariam no exercício de suas atividades; 

b) Realizar análise de conteúdo do Guia PMBOK® para identificar e discutir como 

seria sua abordagem sobre conflito; 

c) Discorrer sobre a cultura do jeito no Brasil, apontando suas possíveis causas e 

influências em se tratando da forma geral de pensar e agir da população 

brasileira em relação a um conflito. 

1.3 Suposições 

a) Em geral, os gerentes de projetos brasileiros considerariam o Guia PMBOK® 

sua fonte de referência padrão em gerenciamento de projetos, buscando adotar 

em suas atividades profissionais, ainda que de forma incompleta ou flexível, o 

conteúdo por ele apresentado; 

b) Por ser o Guia PMBOK® sua fonte de referência padrão, os gerentes de projetos 

brasileiros tenderiam a acreditar que, basicamente, bastaria seguir seu conteúdo 

para gerenciar efetivamente os projetos sob sua responsabilidade; 

c) As técnicas apresentadas no Guia PMBOK® enfatizariam as atividades de 

planejamento, monitoramento e controle, relegando a importância do conflito a 

um segundo plano por imaginar que tais atividades, se aprendidas e praticadas, 

seriam suficientes para mitigá-lo ou eliminá-lo; 

d) Enquanto processo pedagógico de transmissão de conhecimentos, o ato de 

ensinar (educar) encontraria no aprendizado sua razão de ser, orientando-o para 

viabilizar a assimilação ativa destes conhecimentos e das operações mentais 

necessárias para aplicá-los de forma consciente e autônoma (MOTA; PEREIRA, 

2015, p.10); 

e) A cultura do jeito no Brasil seria um obstáculo à educação formal (e consequente 

aprendizado), por parte dos gestores de projetos, em gerenciamento de conflitos. 
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1.4 Delimitação do Tema 

O estudo dedicar-se-á à análise de uma amostra aleatoriamente composta, obtida a 

partir da população de gerentes de projetos brasileiros de nível sênior que obtiveram ou não os 

certificados (concedidos pelo PMI®) de “PMP®” (Project Management Professional) ou 

“CAPM®” (Certified Associate in Project Management). Tais certificações teriam um caráter 

profissional e seriam concedidas mediante a comprovação, pelo postulante, de determinado 

nível de experiência no assunto e da obtenção de uma nota mínima para aprovação em exame 

escrito, e atestariam que seu detentor possuiria um apreciável nível de conhecimento sobre o 

gerenciamento de projetos tal como apresentado pelo PMI®. 

Muito embora se possa encontrar formalmente nas organizações o cargo de gerente 

de projetos, seria mais comum que profissionais de cargos diversos exerçam eventualmente a 

função, de acordo com as necessidades organizacionais. Assim, neste estudo, tais 

profissionais serão denominados genericamente gerente de projetos. 

Para Aulete (2014), de sênior “diz-se de profissionais experientes que exercem, há 

algum tempo, determinada atividade”, Para se candidatar à obtenção destas certificações, 

considerar-se-á que um indivíduo da população de gerentes de projetos brasileiros será sênior 

se atender pelo menos a um dos seguintes requisitos, dentre os citados pelo PMI®:  

 

Certificação CAPM®: 

 

a) Nível médio (Ensino Médio) completo e no mínimo um ano de experiência 

(tendo exercido ou não atividades de liderança e direção de tarefas); 

b) Nível médio (Ensino Médio) completo e no mínimo cinco anos de experiência 

(sendo, no mínimo, quatro anos em atividades de liderança e direção de tarefas). 

 

Certificação PMP®: 

 

Nível superior (de no mínimo 04 anos - bacharel ou equivalente) completo e, no 

mínimo, 03 anos de experiência (sendo, no mínimo, 02 anos em atividades de 

liderança e direção de tarefas). 



21 

1.5 Justificativa 

Para Shenhar (2012), um dos elementos mais críticos atualmente para a 

competitividade e o crescimento das organizações seria o gerenciamento de projetos, 

responsáveis por conduzir a inovação e as mudanças no ambiente organizacional, propiciando 

a execução de estratégias que possibilitem a elaboração de novos produtos e serviços. Num 

mundo cada vez mais dinâmico e competitivo, a execução de projetos tornaria as 

organizações melhores, mais fortes e competitivas. Todavia, a respeito de sua importância, o 

gerenciamento de projetos continuaria sendo conduzido como algo basicamente formal e fixo, 

segundo um planejamento detalhado e construído a partir de cenários pouco afeitos a 

mudanças durante o ciclo de vida dos projetos – quando seria justamente o contrário: o grande 

número de variáveis do mundo atual testariam continuamente a viabilidade e a utilidade do 

que foi planejado, induzindo a mudanças e adaptações. Visaria, também, a atender a chamada 

Tripla Restrição (custo, escopo e prazo), o que não seria suficiente: pessoas (e não os planos) 

seriam os principais responsáveis por fazerem acontecer os projetos e gerenciar uma equipe 

necessitaria muito mais do que planejar e controlar. Conclui afirmando que, para extrair o 

melhor que a equipe do projeto pode produzir, seria necessário motivá-la e inspirá-la.  

Corroborando a importância que Shenhar atribui aos projetos no contexto 

organizacional atual, O Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos Brasil 2009, 

Project Management Institute – Chapters Brasileiros revela considerável aceitação no Brasil 

do gerenciamento de projetos: 97% das 300 empresas apuradas investiram nisto nos 12 meses 

seguintes à realização da pesquisa; em 76% delas, a alta administração percebe os benefícios 

advindos da execução de projetos, enquanto em 81% a gerência média também tem essa 

percepção. Vale ressaltar também que em 78% destas empresas obteve-se um aumento do 

comprometimento com objetivos e resultados após a adoção do gerenciamento de projetos. 

O estudo mostra também que em 64% das empresas apuradas são os gerentes de 

projetos que os gerem, 75% dos quais em regime de dedicação exclusiva. Dos projetos 

priorizados e selecionados, observando-se os objetivos definidos pela estratégia adotada (o 

chamado Portfólio de Projetos), 72% das empresas executam efetivamente mais que 50% dos 

respectivos portfólios. Por outro lado, em 76% dos projetos identificaram-se problemas de 

comunicação. 

 Importante ressaltar a crença, presente neste estudo, na (boa) comunicação como a 

forma mais efetiva para solucionar satisfatoriamente conflitos de quaisquer naturezas. Assim, 

acredita-se que através do diálogo, por seu caráter conciliador (ao contrário de outras práticas 
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de solução de conflitos que conduziriam antes à imposição que ao consenso), haveria maiores 

chances de satisfazer a todos os envolvidos e eliminar as verdadeiras origens do conflito.  

Por fim, o estudo aponta que, dentre as 12 habilidades citadas como as mais 

valorizadas em um gerente de projetos, 30% das empresas apuradas apontam em quarto lugar 

a Negociação, sendo que 23% delas consideram tal habilidade deficiente em profissionais de 

gerenciamento de projetos. Da mesma forma, 36% destas empresas consideram deficiente o 

Gerenciamento de Conflitos, 29%, a Capacidade de integrar as partes e 26%, a Política. 

Mesmo assim, nos 12 meses seguintes à realização da pesquisa, nenhuma delas planejava 

investir na capacitação de seus colaboradores nestas habilidades. 

Tal como apresentada no estudo acima, a elevada relevância em torno dos projetos, 

traduzida nas expectativas que se depositariam neles como um dos grandes responsáveis pelo 

crescimento, melhoria e competitividade das organizações atuais, diante da crescente 

complexidade, incerteza e mutabilidade que precisa ser considerada em cada fase de seu ciclo 

de vida, impactariam em maior ou menor grau os membros destas organizações e outros 

interessados em seu sucesso. Isto constituiria potencial fonte de tensões de toda espécie que 

poderiam facilitar a ocorrência de conflitos dos mais variados graus de amplitude, 

complexidade e intensidade. Se motivar e inspirar a equipe do projeto for a principal forma de 

levar a bom termo a execução de suas atividades, e considerando-se que a má condução dos 

conflitos poderia afetá-las negativamente, tem-se então que o gerenciamento de conflitos seria 

peça fundamental para uma efetiva gestão de projetos. 

Esta pesquisa está assim organizada. Depois do CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

segue o CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO: autores que conjuntamente 

fundamentam esta pesquisa. Para enriquecer a visão sobre o objeto/objetivo desta 

investigação e facilitar sua compreensão, utilizam-se diversos autores advindos de diferentes 

campos/áreas do conhecimento. O CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA traz a abordagem, os 

procedimentos de coleta de dados, organização e análise destes dados. Nesse capítulo, 

descrevem-se as etapas desta pesquisa e o questionário que serviu como instrumento de coleta 

de dados junto aos sujeitos deste estudo, isto é, os gerentes de projetos brasileiros. O 

CAPITULO 4 – DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES OBTIDOS 

descreve os dados e informações obtidos de instrumento próprio de coleta e realiza as 

respectivas análises. O instrumento de coleta de dados foi aplicado a uma amostra da 

população de gerentes de projeto brasileiros, como apresentado no CAPÍTULO 5 – 

CONCLUSÕES, imediatamente após a referida análise. 
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CAPÍTULO  2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Por acreditar na complexidade e importância da questão do gerenciamento de 

conflitos nos projetos, e atribuindo isso a diferentes fatores econômicos, históricos e sociais 

que, juntos, moldaram o cenário organizacional brasileiro, o referencial teórico refletiu tal 

diversidade para primeiro contextualizar o assunto e, em seguida, buscar explicações sobre os 

motivos que embasariam o que se apresentará a seguir. 

Assim, este referencial se inicia por uma breve história do aprendizado, os fatores 

que o influenciam e os modernos conceitos a respeito, particularmente no que tange às 

competências socioemocionais – nas quais se enquadraria, entre outras, o gerenciamento de 

conflitos. Em seguida, será apresentado o Modelo Prado-MMGP, referência de maturidade 

em gerenciamento de projetos que contém, entre suas dimensões, justamente tais 

competências, enfatizando assim sua importância. Logo após, tem-se uma apresentação do 

conflito, com a exposição de seus fatores e as formas e estilos de abordagem para solucioná-

lo. Esse tópico permite investigar a cultura do jeito, forma tipicamente brasileira (embora 

presente em outros países de história e cultura semelhantes, como se verá) para a resolução de 

conflitos, e sugerir uma perspectiva política no gerenciamento de projetos, em que o conflito 

também seria algo inerente. Por fim, é realizada uma breve análise do conteúdo sobre 

gerenciamento de conflitos apresentado pelo PMI® e pelo IPMA®, buscando-se, através da 

estruturação por processos do primeiro, oferecer, como contraponto, a estruturação por 

competências do segundo. 

2.1 O ato de aprender: história, influências e projetos 

Faz-se oportuno iniciar através de uma breve apresentação do ato de aprender e das 

questões a ele relacionadas, diante da suposição de que uma das origens do problema que 

orienta este trabalho seria exatamente a forma como se daria o aprendizado dos gerentes de 

projetos brasileiros em se tratando da administração de conflitos.  

Para Aulete (2004), aprender (do latim apprendere, “compreender”) é “alcançar, 

obter conhecimento, compreensão ou domínio de (informação, assunto, matéria, etc.), por 

meio de estudo ou prática”, “adquirir a habilidade de; tornar-se adestrado em” e “entender 

melhor, tirar como lição”; compreender, por sua vez, é “alcançar com o raciocínio, a 

inteligência; perceber o sentido de; assimilar com clareza”. Pode-se dizer simplesmente que 

aprender é conhecer (estudo e/ou prática) sobre algo de tal forma a dominá-lo. 
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Para Platão (427-347 a.C.), a alma precederia o corpo físico do homem que, antes de 

encarnar, teria acesso a determinados conhecimentos que bastariam ser relembrados, uma vez 

que já os dominava. Conhecida como inatismo, tal perspectiva defendia a ideia de que “as 

pessoas naturalmente carregam certas aptidões, habilidades, conceitos, conhecimentos e 

qualidades em sua bagagem hereditária” (SANTOMAURO, 2010); o indivíduo aprenderia por 

si mesmo, bastando apenas alguém trazer tais conhecimentos à tona e ajudá-lo a organizá-los. 

Nas cidades sois todos irmãos, mas o deus que vos formou misturou ouro na 

composição daqueles de entre vós que são capazes de comandar: por isso são os 

mais preciosos. Misturou prata na composição dos auxiliares; ferro e bronze na dos 

Lavradores e na dos outros artesãos. (Platão, 1997, p.132-133). 

Discípulo de Platão, Aristóteles (384-322 a.C) defendia uma ideia contrária à de seu 

mestre, afirmando que “embora as pessoas nasçam com capacidade de aprender, elas 

precisam de experiências ao longo da vida para que se desenvolvam” (SANTOMAURO, 

2010). O conhecimento seria obtido, então, mediante o acúmulo de experiências progressivas 

que refinariam aquele ao se tornarem um hábito individual. Esta perspectiva deu origem ao 

empirismo, ou seja, ao aprendizado mediante a experimentação, a prática: 

Sendo, pois, de duas espécies a virtude, intelectual e moral, a primeira, por via de 

regra, gera-se e cresce graças ao ensino – por isso requer experiência e tempo (...) 

não é, pois, por natureza, nem contrariando a natureza que as virtudes se geram em 

nós. Diga-se, antes, que somos adaptados por natureza a recebê-las e nos tornamos 

perfeitos pelo hábito. (PESSANHA, 1991, p. 29). 

No século XVIII, o filósofo Kant (Dos Santos; Morujão, 2001, p.10) também 

valorizava o empirismo como meio de se buscar o conhecimento, ao dizer que: 

Não resta dúvida de que todo o nosso conhecimento começa pela experiência; 

efetivamente, que outra coisa poderia despertar e pôr em ação a nossa capacidade 

de conhecer senão os objetos que afetam os sentidos e que, por um lado, originam 

por si mesmos as representações e, por outro lado, põem em movimento a nossa 

faculdade intelectual e levam-na a compará-las, ligá-las ou separá-las, 

transformando assim a matéria bruta das impressões sensíveis num conhecimento 

que se denomina experiência? Assim, na ordem do tempo, nenhum conhecimento 

precede em nós a experiência e é com esta que todo o conhecimento tem o seu 

início. 
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A partir da obtenção ou não através da experiência, Kant (Dos Santos; Morujão, 

2001, p.11) classificou o conhecimento em a priori e a posteriori, assim definidos: 

Há, pois, pelo menos, uma questão que carece de um estudo mais atento e que não 

se resolve à primeira vista; vem a ser esta: se haverá um conhecimento assim, 

independente da experiência e de todas as impressões dos sentidos. Denomina-se a 

priori esse conhecimento e distingue-se do empírico, cuja origem é a posteriori, ou 

seja, na experiência. 

Para Kant, o conhecimento empírico seria formado pela combinação das impressões 

dos sentidos obtidas na experiência vivenciada e pela capacidade individual de aprender a 

partir dos sentidos por esta estimulados, traduzindo-se em uma visão arbitrária, conceitual e 

generalista sobre um determinado fenômeno, aplicável na maioria de suas manifestações e, 

portanto, passível de ser refutada. Dividiu ainda o conhecimento a priori em puro (totalmente 

desvinculado da experiência) e impuro (com alguma vinculação à experiência). 

Em relação aos sentidos, ou seja, à sensibilidade individual, Kant (DOS SANTOS; 

MORUJÃO, 2001, p.14) descreve a influência de dois elementos fundamentais à realização 

de qualquer experimentação: o espaço e o tempo concernentes ao indivíduo, base para a 

conceituação a posteriori a partir da intuição que sobre eles atua num primeiro momento, a 

fase inicial do processo cognitivo. Por sua vez, a própria relatividade do espaço e do tempo 

considerados na experimentação explicaria a visão arbitrária, conceitual e generalista sobre 

um fenômeno em questão e sua refutabilidade. 

Entre o inatismo de Platão e o empirismo de Aristóteles, o construtivismo de Jean 

Piaget (1896-1980) afirma que o indivíduo é um sujeito epistêmico, de características e 

potencialidades próprias que poderiam desenvolver-se através de um contexto e ações 

interativas para propiciar o aprendizado. O conhecimento, portanto, seria algo a ser construído 

e “não é incorporado diretamente pelo sujeito: pressupõe uma atividade, por parte de quem 

aprende, que organize e integre os conhecimentos aos já existentes” (MAURI, 1999, p.23). 

Para Piaget, qualquer indivíduo seria capaz de adquirir conhecimento ao longo de toda sua 

vida e de forma não cumulativa, isto é, o conhecimento não necessariamente aumentaria 

sempre que houvesse um determinado contexto e ações favoráveis para tal: este poderia 

também tornar-se mais refinado, favorecendo a aquisição futura de um conhecimento ainda 

mais refinado e profundo, transformando-se, numa evolução contínua; outras formas de 

aprendizado poderiam também surgir e se desenvolver para facilitar esta evolução. 
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No construtivismo, interação torna-se uma palavra chave para sustentar o 

refinamento progressivo do conhecimento: quanto mais adequadas forem as ações executadas 

pelo indivíduo (coletivamente ou não) diante de um determinado contexto que o desafie e 

estimule a aprender, maiores as possibilidades de um aprendizado sustentável, de longo prazo. 

O conhecimento adquirido, em si, por sua vez interage sempre que confrontado com novas 

possibilidades de se questionar e evoluir, modificando-se tal como descrito. 

O processo de aquisição do conhecimento é um ato do sujeito, ou seja, uma obra de 

criação e recriação que acontece de maneira progressiva em função de sua própria 

interação (...) é nas relações que o sujeito estabelece uma relação de implicação 

com o meio, em um processo de busca de equilíbrios que ele constrói seu 

conhecimento (VESTENA, 2011, p.57). 

Contemporâneo de Piaget, Lev Vygotsky (1896-1934) elaborou a perspectiva 

sociointeracionista (ou socioconstrutivista), que defende a importância, para o aprendizado, da 

interação através da linguagem; dentre seus conceitos principais, encontra-se a aprendizagem 

mediada: a aquisição do conhecimento dar-se-ia através de um intermediário, representado 

por um instrumento (algo físico, como uma ferramenta ou utensílio) ou um signo (algo, físico 

ou não, que represente alguma coisa diferente de si mesmo, como a linguagem). 

Segundo Oliveira (1995, p.41), partindo da linguagem, Vygotsky estabeleceu suas 

duas funções básicas: possibilitar o intercâmbio social através da utilização de símbolos que 

traduzam claramente o conteúdo de uma mensagem qualquer (como ideias, pensamentos, 

sentimentos, etc.) e permitir a generalização do pensamento através da ordenação e 

agrupamento da realidade em categorias conceituais, segundo as ocorrências de uma mesma 

classe de objetos, situações, eventos, etc., garantindo a mediação entre o sujeito e o objeto de 

conhecimento. Portanto, se aprender for considerado como sendo o ato de conhecer (mediante 

estudo e/ou prática) algo de tal forma a dominá-lo em sua natureza, isto se daria também 

através da interação com o ambiente circundante (família, escola, círculo de amizades, local 

de trabalho, etc.) por parte de quem a isto se propõe, tendo aquele então papel fundamental na 

qualidade do conhecimento a ser adquirido e refinado progressivamente, ao longo da vida. 

Por outro lado, a questão do aprendizado em gerenciamento de projetos deve ser 

tratada tendo em vista o aprimoramento individual e, também, o valor agregado que isto traria 

às organizações, do ponto de vista da efetividade na execução de seus projetos. Assim, mais 

treinamento corporativo não implicaria necessariamente em uma maior eficácia ou em ganhos 

significativos. Segundo o relatório PMI’s Pulse of Profession®: Capturing the Value of 
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Project Management (PMI®, 2015, p.11), dentre os componentes dos projetos bem sucedidos 

estaria o treinamento ou a formação contínua dos gerentes de projetos; as organizações que 

não se dedicassem devidamente a isto seriam bem sucedidas em 58% de seus projetos, contra 

68% de sucesso nos projetos daquelas que o fizessem. Considerando-se que a diferença de 

10% seja relativamente pequena, isto poderia indicar, por exemplo, que tais investimentos não 

estariam conduzindo a um ganho significativo na eficácia, talvez por sua ineficiência ou 

mesmo pelo conteúdo ministrado não possuir um maior valor agregado para o gerenciamento 

dos projetos destas organizações. 

Durante o ciclo de vida de um projeto, haveria em geral um ambiente propício ao 

aprendizado tal como descrito: há a evidente ocorrência de experiências, as mais variadas e 

numerosas possíveis, bem como um nível de interação e intercâmbio consideráveis, que 

permitiriam refinar sucessivamente o conhecimento; há também toda uma intermediação 

(física ou não) e, principalmente, o uso da linguagem falada ou escrita. Para Santiago Júnior 

(2014), o aprendizado ocorreria a qualquer momento e a partir de qualquer integrante do 

projeto, desde que haja a participação direta deste na atividade a ser executada. 

Haver um ambiente propício ao aprendizado, porém, não significaria ter acesso a 

quaisquer tipos de experiências, ou pelo menos quaisquer tipos de experiências necessárias ao 

bom andamento dos projetos sob a responsabilidade do respectivo gerente. O universo do 

gerenciamento de projetos costuma ser repleto de ferramentas e técnicas destinadas a 

estruturá-los de forma que o monitoramento e controle de sua execução possam ser o mais 

facilmente possível realizado – embora, um projeto não seja formado apenas de estruturas. 

Permeando as estruturas de um projeto, o seu aspecto mais tangível e formal, 

encontra-se uma porção intangível e constituída por uma organização informal, representada 

pelas pessoas interessadas e que interagem quase que continuamente entre si para o sucesso 

da empreitada. Tal interação, diante de interesses particulares que podem ter graus variados de 

afinidade entre si, pode acarretar conflitos que deveriam ser gerenciados com a devida 

atenção para que não prejudiquem ou mesmo inviabilizem o empreendimento. 

Para compreender melhor tais questionamentos, bem como as possíveis respostas, é 

importante ressaltar que um dos fatores necessários ao aprendizado seria a motivação, aqui 

compreendida como a força que estimula o indivíduo na busca de um determinado objetivo. 

Para que haja tal motivação, além de uma personalidade favorável para tal e a percepção de 

que o objetivo traria benefícios reais (tangíveis ou não), seriam necessárias também que a 

cultura e o clima organizacionais fossem também favoráveis ao aprendizado, estimulando-o. 



28 

Durán (2012, p.45) aponta a fragmentação do trabalho como uma causa da 

desmotivação no ambiente organizacional, caracterizada por uma “constante separação entre 

administradores, gerentes e trabalhadores e, ao mesmo tempo, por uma divisão fundamental 

de autoridade, responsabilidade, habilidade, conhecimento”. Isto traria a percepção de que o 

trabalho em si reduz-se a “cargos e desempenhos em cargos”, perdendo seu conteúdo e 

tornando-se assim um elemento desmotivador. Esta separação traria ainda dificuldades de 

interagir e, portanto, um prejuízo ao aprendizado organizacional e individual como um todo. 

Por sua vez, a dificuldade em interagir e o consequente prejuízo ao aprendizado 

organizacional e individual traria consequências negativas sob o ponto de vista da gestão do 

conhecimento, uma vez que “toda e qualquer experiência é conhecimento. E este deve ser 

explicitado, compartilhado e disseminado para agregar valores às pessoas e organizações” 

(FERENHOF; FORCELLINI; VARVAKIS, 2013, p.201). A gestão do conhecimento seria 

definida como “a gestão de atividades e processos que promovem o conhecimento para o 

aumento da competitividade” (CEN, 2004 apud FERENHOF; FORCELLINI; VARVAKIS, 

2013, p.201). 

Um dos pilares da gestão do conhecimento seria o registro das lições aprendidas, o 

que, em se tratando de gerenciamento de projetos, ocorreria durante o respectivo ciclo de 

vida. Trata-se de armazenar, se possível em um meio físico para facilitar a busca e a 

disseminação de informações, as experiências e que, de algum modo, trouxeram ensinamento 

relevante. O termo “aprendido” talvez não seja o mais adequado, uma vez que uma 

determinada experiência associada a uma determinada lição poderia não ser necessariamente 

compreendida tão logo ocorra e, talvez por isto, “alguns autores chamam as lições aprendidas 

de experience feedback (EF)” (FERENHOF; FORCELLINI; VARVAKIS, 2013, p.202). 

A prática sempre que necessária do registro de EF contribuiria para a aquisição de 

conhecimento organizacional, uma vez que seu objetivo principal seria informar possíveis 

erros e acertos ocorridos, num sentido amplo, durante as atividades organizacionais (como a 

execução de projetos, por exemplo), permitindo sua consulta e disseminação. Percebe-se 

então a importância de uma cultura organizacional que valorize o aprendizado para que tal 

objetivo seja atingido, ao mesmo tempo em que se beneficiaria desta prática, fortalecendo-se. 

Caberia, entretanto, à organização estabelecer o que seria e não seria relevante para 

registro, de acordo com sua utilidade, sem deixar de observar que “o aprendizado só 

acontecerá a partir das discussões e compartilhamentos dos conhecimentos tácitos envolvidos, 

o que nem sempre será possível de ser explicitado em um documento” (SANTIAGO 

JÚNIOR, 2014). Tal relevância poderia ser determinada através do uso de indicadores para a 
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efetiva gestão do projeto, que seriam “o ponto de partida para qualquer aprendizado relevante 

e efetivo (...) sem eles, qualquer registro feito não passam de simples conjunto de informações 

explicitadas sem real relevância prática e efetiva para o sucesso de um projeto” (SANTIAGO 

JÚNIOR, 2014). 

Diante deste cenário, à luz da educação formal e das experiências individuais e 

coletivas, questiona-se sobre qual seria, o nível de aprendizado dos gerentes de projetos 

brasileiros em gerenciamento de conflitos durante o exercício de suas atividades profissionais, 

ou seja, se isto de fato poderia ser considerado como uma lição aprendida. 

2.2 Competências Socioemocionais e Gerenciamento de Projetos 

Além das chamadas competências cognitivas (interpretar, refletir, pensar 

abstratamente, generalizar aprendizados), cresce a importância também do aprendizado das 

chamadas competências socioemocionais, que representariam “as melhores atitudes e 

habilidades para controlar emoções, alcançar objetivos, demonstrar empatia, manter relações 

sociais positivas e tomar decisões de maneira responsável, entre outras” (DE OLIVEIRA; 

KALENA; ROCHA, 2014) e “que diferencia os líderes de alta performance de outros 

profissionais” (CASARIN, 2014). 

Um estudo de 2010 com 697 indivíduos divididos em equipes de 2 a 5 membros, 

com o objetivo de verificar por que algumas equipes teriam a competência de trabalhar em 

equipe mais desenvolvida do que outras, daria uma ideia da importância que o aprendizado 

por competências começaria a ter. Entre os resultados apurados, verificou-se que os grupos 

mais competentes no assunto foram aqueles que trabalharam de forma mais equitativa durante 

as discussões entre os membros, sem permitir que uma ou duas pessoas dominassem os 

debates (CHABRIS; MALONE; WOOLLEY, 2015, p.SR5), por estarem mais preparados. 

Ao que parece, as competências socioemocionais e seu aprendizado tornaram-se 

relevantes também para o gerenciamento de projetos. Um bom exemplo disto poderia ser 

obtido ao se analisar as dimensões de maturidade propostas pelo modelo Prado-MMGP, 

criado pelo consultor brasileiro Darci Prado para determinar o nível de maturidade que teria 

uma determinada organização (considerando seus departamentos), do ponto de vista do 

gerenciamento de seus respectivos projetos, conforme apresentado na Figura 1. 
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Fonte: PRADO, Darci. Fundamentos do modelo Prado-MMGP. 2010, p.11. Adaptado pelo autor. 

 

Diz Prado (2010, p.11) que por competência comportamental se entenderia aquelas 

relacionadas à liderança, organização, motivação e negociação, entre outras, sendo importante 

também ressaltar que, por competência, segue tal autor o mesmo pensamento sobre 

aprendizado apresentado neste estudo, definindo-a como uma combinação de conhecimentos 

e experiência. Dos cinco níveis de maturidade deste modelo, a obtenção dos níveis 3, 4 e 5 

demandaria um desenvolvimento gradativo e duradouro das competências apresentadas, algo 

como um processo de melhoria contínua e sustentável, representado pela Figura 2. 

 

Figura 1 - As Sete Dimensões da Maturidade em Gerenciamento de Projetos 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

COMPETÊNCIA TÉCNICA & CONTEXTUAL 

COMPETÊNCIA EM GESTÃO DE PROJETOS 

COMPETÊNCIA COMPORTAMENTAL 

 

 

ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

INFORMATIZAÇÃO 



31 

Figura 2 - Os níveis de maturidade em gerenciamento de projetos do modelo Prado-MMGP 

e sua relação com o sucesso dos projetos. 

 

Nível 1 - Sem percepção correta do que são projetos e 

gerenciamento de projetos, que são executados intuitivamente, sem 

planejamento ou controle; o sucesso é fruto individual ou sorte. 

Nível 2 - Conhecimento introdutório sobre gerenciamento de 

projetos, que são executados com planejamento e controle isolados, 

sem uma plataforma que contemple processos, ferramentas, etc. 

Nível 3 - Existência de plataforma de gerenciamento de projetos, 

que são executados de forma mais competente, com uso de 

baselines e monitoramento e controle de desempenho e anomalias. 

Nível 4 - Existência de plataforma de gerenciamento de projetos 

funcional e de resultados, utilizada por profissionais com alto nível 

de competência e que permite a eliminação ou mitigação de 

anomalias que prejudiquem os resultados esperados. 

Nível 5 - Existência de plataforma de gerenciamento de projetos 

funcional de resultados e otimizada pela prática da melhoria 

contínua e inovação em suas técnicas e processos. 

Fonte: PRADO, Darci. Fundamentos do modelo Prado-MMGP. 2010, p.3. Adaptado pelo autor. 

Entretanto, para que as organizações que se utilizariam do gerenciamento de projetos 

possam atingir níveis cada vez maiores de maturidade, segundo o modelo Prado-MMGP, seria 

necessária mudança significativa na formação dos educadores e, por consequência, no sistema 

de ensino, da formação básica até a superior, com um aparato tecnológico que dê o suporte 

necessário em todas as suas fases. Agilidade, interatividade, disponibilização e manipulação 

(propiciando a geração do conhecimento) de grandes volumes de dados constituirão as 

características fundamentais desta nova forma de aprendizado, como apresentado na Figura 3. 

Figura 3 - Tendências para a educação no século 21. 

 

Tecnologia e professores formam o Núcleo que vai impulsionar o ensino por competências, as novas formas de 

avaliar, certificar e lidar com dados. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ALBURY, David; HORN, Michael; MARTINELLI, Adriana; LEMOS, Paulo, 2015. Adaptado pelo 

autor. 
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A deficiência no aprendizado das competências socioemocionais na formação 

educacional e profissional brasileira poderia ser uma das causas dos resultados apresentados 

pela Pesquisa Archibald & Prado – Maturidade em Gerenciamento de Projetos, realizada em 

2012 e com a participação de 434 profissionais de empresas dos mais diversos segmentos e 

portes, cujos dados correspondem a 8.680 projetos. Ao se analisar a aderência destas 

organizações e profissionais às dimensões da maturidade em gerenciamento de projetos 

apresentadas na Figura 1, tem-se que a competência comportamental continuaria sendo um 

ponto fraco nas organizações (ARCHIBALD; PRADO, 2012, p.9): apenas 22% dos 

entrevistados apresentam tal aderência, contra 46% em se tratando da competência técnica e 

contextual, por exemplo. 

Para Migueles e Mizne (2014), o desenvolvimento das habilidades socioemocionais 

seria “um cultivo de virtudes, como paciência, solidariedade e entendimento de diferenças em 

uma sociedade multicultural”, algo que todas as empresas participantes de pesquisas 

realizadas pelo MBA da Fundação Getúlio Vargas (FGV) esperariam encontrar em seus 

colaboradores. Tais habilidades ajudariam também na absorção do conteúdo em geral, que 

seria disponibilizado sem uma maior preocupação de se mostrar como aplicá-lo (TAVARES, 

2014 apud Migueles; Mizne, 2015). Para Lemann (2014 apud Migueles; Mizne, 2015), a 

questão que se coloca é que não se deveria fazer uma escolha entre ensinar tais habilidades ou 

um conteúdo tradicional, uma vez que estes seriam complementares. 

A esfera pública brasileira, bem como a de outros países de diferentes níveis de 

desenvolvimento socioeconômico, parece ter despertado para a necessidade de se investir 

num modelo educacional que inclua o aprendizado das competências, encarando-o como 

fundamental ao desenvolvimento social, num sentido amplo, e enfatizando sua aplicação no 

âmbito da formação do indivíduo como cidadão e como profissional que pleiteará uma vaga 

num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, imprevisível e mutável. 

Atualmente, o Conselho Nacional de Educação (CNE) estuda como viabilizar a 

inclusão do aprendizado das competências socioemocionais na educação básica, diante dos 

indícios de que estas propiciariam um melhor desempenho dos estudantes em sala de aula 

(CORDÃO, 2014, p.1). Além disto, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino 

Superior (CAPES) iniciou a oferta de bolsas de estudo para a formação de professores da 

educação básica, graduação, mestrado e doutorado que se dediquem a pesquisar sobre o tema. 

No Fórum Internacional de Políticas Públicas Educar para as competências do 

século 21, realizado na cidade de São Paulo em 2014 e com a presença de representantes de 

14 países, foram apresentadas, dentre outras, as seguintes conclusões a respeito do assunto: 



33 

a) O desenvolvimento das competências cognitivas e socioemocionais podem 

ampliar a capacidade individual de trabalhar em grupo, lidar melhor com as 

emoções e atingir objetivos, tendendo a criar amplos benefícios na vida das 

pessoas, no longo prazo; 

b) Tal desenvolvimento deveria, portanto, se estender ao longo da vida, da infância 

à fase adulta, incluindo a aprendizagem voltada para o trabalho; 

c) Para que tal desenvolvimento ocorra de forma satisfatória, é importante a 

participação efetiva de gestores, pais e professores; a família, a escola e as 

comunidades auxiliariam o desenvolvimento de tais competências. 

O aprendizado das competências socioemocionais seria algo a se realizar ao longo da 

vida, tendo seu início no seio da família e da escola. Como se concluiu acima, a educação e o 

convívio social (ou a troca de experiências dele advinda), conjuntamente, permitiriam tal 

aprendizado, cuja aplicação incluiria também a esfera do trabalho. A precisão na apuração do 

nível de aprendizado em tais competências seria, então, diretamente influenciada pela 

capacidade de se avaliar a educação formal e as experiências de vida individuais, que 

compreenderiam a fase adulta e, decisivamente, a infantil. 

2.3 Uma percepção sobre conflito 

Como em qualquer empreendimento humano e dadas as diferentes formas de agir, 

pensar e sentir dos indivíduos decorrentes da herança genética, educação recebida, 

conhecimento e estímulos oriundos da cultura e experiências de vida (DANTAS, 2009, p.8) 

que se manifestam em diferentes traços de personalidade, princípios e valores, uma 

organização estaria naturalmente sujeita a vivenciar conflitos das mais variadas intensidades 

ao longo de sua existência. Para Carvalho (2007, p. 39), os diversos interesses internos e 

externos às organizações, representados pelos membros e coalizões que porventura 

constituam para buscar satisfazer tais interesses, “geram, na arena política da organização, os 

conflitos organizacionais”. Follett (1997, p.35) discorre assim sobre a ocorrência de conflitos: 

Uma vez que o conflito – diferença – se encontra no mundo e que não podemos 

evitá-lo, deveríamos, penso eu, utilizá-lo. Em vez de condená-lo, deveríamos fazer 

com quem trabalhasse a nosso favor. Por que não? O que o engenheiro mecânico 

faz com o atrito? É claro que sua função principal é eliminar o atrito, mas é 

verdade que também capitaliza o atrito. 
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A dificuldade em se aceitar as diferenças individuais e/ou a incompatibilidade entre 

objetivos, princípios e valores de seus integrantes (sobretudo em situações de estresse e 

competição excessivos) predispõe as organizações a situações conflitantes que, se não 

solucionadas o mais brevemente possível e de forma satisfatória, poderiam colocar em risco a 

consecução de seus objetivos e, em último caso, suas próprias existências; conhecer os fatores 

que geram os conflitos e como resolvê-los torna-se fundamental. 

Diante da complexidade e da importância que a compreensão e resolução de 

conflitos adquiriram para as organizações, faz-se necessário definir de que maneira estes 

poderiam ser abordados para lidar de forma mais produtiva com eles; para Robbins (2002, 

p.374), haveria três paradigmas diferentes e com visões bem particulares para tal, a saber: o 

tradicional, o das relações humanas e o interacionista. Segundo o paradigma tradicional, o 

conflito teria um caráter negativo, devendo ser evitado. Marquis e Huston (1999, apud 

DANTAS, 2009, p.15) traduzem assim esta abordagem: 

No início do século XX, entendia-se o conflito como um indicador de uma 

administração deficiente na organização, sendo considerado destrutivo e evitado de 

todas as formas. Quando ocorria, era ignorado, negado ou administrado 

imediatamente e de maneira ríspida. Os teóricos deste período acreditavam que os 

conflitos poderiam ser evitados se aos funcionários fosse ensinada uma única 

maneira correta de fazer as coisas e, ainda, se qualquer insatisfação por parte dos 

funcionários fosse imediatamente recebida com desaprovação. 

De acordo com o paradigma das relações humanas, o conflito seria algo inerente às 

organizações, inevitável, devendo, portanto, ser aceito, além de eventualmente ser capaz de 

trazer benefícios, ainda que muitas vezes isto não seja facilmente perceptível e/ou que 

provoque mudanças impactantes, radicais. Impedir a todo custo sua ocorrência através de 

vigilância cerrada poderia paralisar uma organização, impedindo sua capacidade de 

transformar-se para atingir seus objetivos (eficácia). 

Por último, e o mais recente deles, o paradigma interacionista não somente aceita a 

ocorrência de conflitos nas organizações como crê que deveriam ser estimulados dentro de 

certos limites para “encorajar os líderes dos grupos a manter um nível mínimo constante de 

conflitos – o suficiente para manter o grupo viável, autocrítico e criativo” (ROBBINS, 2002, 

p.374). Para Vinha (2011), “é pelo conflito, e não pela doutrinação do que é certo ou errado, 

que se aprende”, enquanto para Vicentin (2009, p.15) “os conflitos fazem parte da existência 

humana e são necessários para o desenvolvimento de diversas áreas pessoais”. O 
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gerenciamento adequado dos conflitos interpessoais poderia ser, então, uma forma eficiente 

de se contribuir para a eficácia das organizações. 

Piaget (1993, apud DANTAS, 2009, p.18) acreditava que o desenvolvimento 

psíquico do indivíduo dar-se-ia mediante uma construção contínua através de progressivos 

estados de equilíbrio, um processo que para Vicentin (2009, p.15) dar-se-ia através da 

experiência, componente fundamental para a construção de estruturas psicológicas. Para 

Dantas (2009, p.17), o processo de passagem de um estado de equilíbrio inferior para um 

superior provocaria estresse e desconfortos íntimos, comuns a toda mudança, o que 

favoreceria, por sua vez, o surgimento de desentendimentos entre as pessoas – conflitos 

interpessoais, portanto. O paradigma interacionista pareceria mais em conformidade com a 

natureza essencialmente dinâmica das organizações modernas, particularmente nas atuantes 

em segmentos de mercado consideravelmente competitivos, cujas estratégias devem 

contemplar um grande número de variáveis e serem flexíveis ao ponto de permitir uma efetiva 

adaptação a novos cenários; parece ainda o mais adequado para algo tão suscetível a conflitos 

como um projeto, sobretudo os que ocorreriam nessas organizações.  

Existem diferentes formas de se solucionar um conflito interpessoal, sendo 

necessário inicialmente, segundo Follett (1997, p.38), explicitar as diferenças. Moscovici 

(2007, apud DANTAS, 2009, p. 57) afirma que o primeiro passo, seja qual for a forma a ser 

utilizada, seria reconhecer a sua existência para que haja predisposição dos indivíduos em 

solucioná-lo; divide, ainda, em duas categorias básicas as modalidades de enfretamento de um 

conflito: táticas de luta/fuga e táticas de diálogo. 

As táticas de luta/fuga são as mais utilizadas em conflitos e são representadas pela 

competição (luta) entre os indivíduos, a esquiva (fuga) da situação conflitante ou repressão 

que vise a extinguir de maneira objetiva o conflito, entretanto, seus resultados não costumam 

ser satisfatórios ou duradouros porque não eliminam de fato as causa do conflito, acirrando os 

ânimos, adiando a solução e/ou relativizando sua existência, intensidade ou importância. Para 

Vinha (2011), medidas punitivas, por exemplo, gerariam apenas a percepção de que tudo se 

resume à relação custo-benefício, que desconsideraria eventuais danos que os envolvidos num 

conflito poderiam sofrer, gerando mágoas e ressentimentos. 

As táticas de diálogo pressupõem maior envolvimento e maior capacitação dos 

indivíduos envolvidos no conflito, que buscariam em conjunto soluções viáveis através do 

diálogo. Dentre suas técnicas, destacam-se o apaziguamento, a conciliação, a mediação e a 

negociação. Por demandarem um trabalho dos envolvidos e se basearem no diálogo, são as 

que oferecem maiores chances de soluções efetivas, mitigando o risco de efeitos colaterais. 
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O apaziguamento, a conciliação e a mediação caracterizam-se pela necessidade da 

presença de uma terceira pessoa, imparcial, que conduza o processo de busca de soluções 

viáveis para o conflito. A negociação, por sua vez, não necessita da presença desta terceira 

pessoa, permitindo maior participação dos envolvidos no conflito e, por consequência, 

aumentando a responsabilidade destes em solucioná-lo. Para Findley (1997, apud Bucker, 

2010, p. 97), haveria uma crescente complexidade na abordagem de um determinado conflito 

e, consequentemente, um progressivo aumento nos custos para solucioná-lo de acordo com a 

tática utilizada, conforme apresentado na Figura 4: 

Figura 4: Modelo para solução de conflitos proposto por Findley. 

 

 

Partindo-se do centro e em direção à borda, 

tem-se um progressivo aumento da 

complexidade, refletido no(a): 

 Aumento das despesas e da hostilidade. 

 Diminuição dos mecanismos alternativos para a solução 

do conflito. 

 Diminuição da participação da equipe diretamente 

envolvida no projeto. 

 Diminuição da flexibilidade e do controle do resultado 

final. 

Fonte: BUCKER, Maurício Brun. Gerenciamento de conflitos, prevenção e solução de disputas em 

empreendimentos de construção civil. Dissertação (Mestrado). 2010, p. 97. Adaptado pelo autor. 
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Segundo Zajdsznajder (1985, p.195), independente da tática adotada não haveria uma 

forma exclusiva para solucionar um conflito: nem sempre se apresenta clara e 

irrefutavelmente o vitorioso, uma das partes pode ceder o que a outra pretendia (resolvendo a 

divergência e não o conflito por ela originado) ou se obteve uma solução aparente, um 

assentimento temporário diante do reconhecimento pelo derrotado de sua fraqueza 

momentânea diante do vitorioso. 

As táticas e técnicas aqui apresentadas poderiam também ser agrupadas segundo o 

estilo que representariam. Deluty (1981, p.309) dividiu em três os estilos para se solucionar 

um conflito: agressivo, submisso ou assertivo. O primeiro se caracterizaria pelo 

enfrentamento através do uso de medidas coercitivas, como a violência ou o desrespeito à 

opinião alheia. O segundo seria exatamente o oposto, ou seja, um comportamento de fuga ou 

esquiva, representado pela aceitação da opinião alheia em detrimento da própria, submetendo-

se. Por fim, o terceiro se caracterizaria por também envolver situações de enfrentamento, mas 

sem o uso da violência e considerando as opiniões alheias ao defender as próprias.  

Para Vicentin (2009, p.24), fazendo referência ao paradigma interacionista, tais 

estilos seriam resultantes da interação entre o sujeito e o meio, sendo o assertivo, dadas suas 

principais características, “a melhor alternativa para resolução de conflito interpessoal” e 

passível de aprendizagem através da interação social autônoma do indivíduo, que evoluiria 

gradativamente neste sentido respeitando-se as condições presentes na cultura onde tal 

aprendizagem ocorreria (VICENTIN, 2009, p.36). Pode-se dizer, portanto, que as táticas de 

diálogo e o estilo assertivo guardariam estreita relação entre si. 

Prossegue Vicentin (2009, p.40-41) afirmando, ainda, que um indivíduo, embora 

possa utilizar primordialmente um destes três estilos diante um conflito, poderia também 

variar sua escolha de acordo com a situação que se apresentaria, sendo então a forma mais 

frequente de comportamento diante de um conflito interpessoal definido como sendo o seu 

estilo de resolução de conflitos. Por fim, diz que uma conduta assertiva poderia ser alcançada 

pelos indivíduos mediante o autoconhecimento e consequente refinamento progressivo de 

suas emoções, o que poderia ser estimulado também através de programas educacionais 

específicos (que envolveriam, já a partir da idade escolar, o exercício de solução de conflitos 

interpessoais) e teria a capacidade de suavizar eventuais influências comportamentais 

negativas advindas de fatores ambientais e pessoais. 

Dentre os fatores ambientais, é importante ressaltar a elevada influência que o 

ambiente familiar teria no desenvolvimento, desde a infância e, principalmente, nesta fase, da 
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capacidade do indivíduo em resolver satisfatoriamente conflitos interpessoais, algo que se 

estenderia à adolescência e até mesmo à fase adulta, como afirma Vicentin (2009, p.16): 

Dessa forma, o tipo de interação entre os integrantes de uma família tem um grande 

impacto no desenvolvimento das primeiras estruturas psicológicas dos pequenos, e 

continua a influenciar o desenvolvimento dos adolescentes que ainda estão em 

franco desenvolvimento da sua identidade e, de alguma forma, influencia até mesmo 

os adultos, já que somos seres em constante transformação emocional. 

Trazendo esta discussão para o campo profissional, para DaMatta (2004, p.18), o 

ambiente de trabalho brasileiro teria em sua essência reminiscências do regime escravocrata 

outrora vigente na Roma Antiga e, principalmente, no próprio Brasil séculos atrás: o trabalho 

seria ainda visto como algo opressor, obrigatório, sujeito a punições e castigos pelo 

empregador, que representaria os empregados e ditar-lhes-ia as regras de conduta que espera, 

de forma geralmente autoritária e sem espaço para maiores contestações (o conhecido “manda 

quem pode, obedece quem tem juízo”), diferentemente dos países influenciados pela 

revolução calvinista, que transformou o trabalho “numa ação destinada à salvação das almas e 

ao aperfeiçoamento do mundo” (DAMATTA, 2004, p. 19). 

Esta visão do ambiente de trabalho como algo eminentemente negativo, conflitante e 

autoritário por natureza seria talvez, mas não somente, um resquício de nosso ambiente 

escolar. Para Vinha (2011), a escola encara o conflito como algo não natural, atípico, 

associando a paz à ausência de conflito, quando na verdade seria necessário por nos obrigar a 

nos mover, ir adiante. Diante do conflito, que provocaria mal estar e insegurança, a escola 

seria induzida a tentar conter o problema, em geral, através de regras que dificultariam o 

aprendizado, ou punir. Complementa Vicentin (2009, p.37) ao afirmar que “os espaços 

educacionais raramente incluem trabalhos concretos com os alunos com a finalidade de 

ensinar a resolver conflitos de forma justa e pacífica”. 

As observações de DaMatta, Vinha e Vicentin reforçariam a suposição de que o 

ambiente de trabalho predominante no país influenciaria os gerentes de projetos brasileiros a 

transitar entre os estilos agressivo e submisso ao abordar um conflito com pouco espaço para 

a assertividade, em geral. Colaboraria também para esta situação uma suposição que será 

discutida mais adiante neste trabalho: uma vez que se encontrariam amplamente difundidos 

aqui os preceitos do PMI®, os quais estruturariam os projetos sob a forma de um 

planejamento que contém atividades fixas atreladas a processos e fases interagentes, haveria 
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talvez pouca ou nenhuma preocupação em se considerar em tal planejamento a incerteza e a 

complexidade, variáveis inerentes a quaisquer projetos e potenciais fomentadoras de conflitos. 

2.4 A Adoção do Jeito no Brasil e sua relação com conflitos 

Diz-se comumente no Brasil que, frente a um problema qualquer que precisa ser 

abordado, é necessário “dar um jeito”, algo caracterizado como uma maneira muitas vezes 

informal e eminentemente prática de resolver tal situação. Trata-se de um comportamento 

bastante disseminado no país, assim como em outros de história econômica, política e social 

semelhantes (como os latino-americanos), e, portanto, faz-se necessário identificar e discutir 

as possíveis origens, influências e consequências de tal comportamento no contexto do 

gerenciamento de projetos, buscando trazer uma nova perspectiva sobre o tema à luz dos 

conflitos recorrentes. 

Uma pesquisa realizada em 2014 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e 

reproduzida no 8° Anuário Brasileiro de Segurança Pública exemplifica bem o grau de 

absorção pela população brasileira do jeitinho. Foram entrevistadas 7.176 pessoas que 

responderam sobre as seguintes afirmações: para 81% dos entrevistados, “é fácil desobedecer 

à lei no Brasil” e “sempre que é possível o brasileiro opta pelo jeitinho em vez de obedecer à 

lei”, enquanto que para 57% “existem poucas razões para uma pessoa seguir a lei no Brasil”. 

A partir destes resultados, caberia perguntar se não haveria alguma relação entre a 

adoção do jeitinho brasileiro, como forma de descumprir a lei (do ponto de vista jurídico) e 

sua utilização para não seguir determinadas prescrições, normas ou práticas concebidas, 

elaboradas e desenvolvidas em países do centro do capitalismo e que formalmente diriam 

respeito à abordagem e à solução de conflitos em gerenciamento de projetos. 

A resposta a esta pergunta talvez pudesse ser adequadamente fornecida, inicialmente, 

através da análise de algumas das consequências acarretadas pela evolução política, 

econômica e social de Portugal, a potência ultramarina que colonizou o Brasil: o 

patrimonialismo e o formalismo. Caberia, também, destacar a burocracia. Em maior ou menor 

grau e em momentos diversos de sua história, estas foram determinantes na formação cultural 

brasileira, influenciando-a com o intuito de moldá-la de acordo com interesses muitas vezes 

eminentemente externos. 

Analisando a história de Portugal, Faoro (2001, p.36) traz características 

fundamentais da evolução desta nação que nos colonizou as quais influenciaram (e talvez 

ainda influenciem) a formação brasileira, O autor descreve como se formou nossa estrutura 

política, econômica e social a partir dos ditames do Estado português, que, por sua vez, 
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estruturou-se de forma patrimonialista – ao contrário das nações europeias onde o feudalismo 

constituía a base do sistema, tendo sido substituído sucessivamente pelo mercantilismo e 

capitalismo industrial. 

Num Estado patrimonialista (FAORO, 2001, p.36), o soberano é o titular de todas as 

suas riquezas, gestor único do comércio, das propriedades, da economia como um todo, 

conduzindo-a como uma empresa pessoal. Cria uma estrutura social patriarcal, onde os 

súditos são vistos como seus servidores, inteiramente submetidos a seus interesses, qualquer 

que seja a ocupação e através de toda a sorte de estratagemas, recompensas e privilégios que 

julgue necessários para manutenção do statu quo. 

Indício de que tal estrutura de poder continuaria a influenciar de forma relevante os 

rumos da administração do Estado brasileiro seria a ocorrência recente do “novo capitalismo 

de Estado” (FRANCO, 2014, p.42), de natureza autoritária e que, portanto, deterioraria 

gradativamente a relação entre as esferas pública e privada, além de propiciar a ocorrência de 

“favoritismos, seletividades, facilitações, eleição de campeões e provavelmente (...) uma 

sucessão de escândalos de corrupção” (FRANCO, 2014, p.42). 

Característica deste Estado é o estamento que, longe de ser, mas “primariamente uma 

camada social e não econômica” (FAORO, 2001, p.58), é um grupo privilegiado de auxiliares 

do soberano no exercício de seu poder, cujos membros alcançaram tal condição, não por 

representarem uma determinada classe social, e sim pelas habilidades que os qualificam 

diante dos demais. “Ao contrário da classe, no estamento não vinga a igualdade das pessoas 

(...) é, na realidade, um grupo de membros cuja elevação se calca na desigualdade social” 

(FAORO, 2001, p.59). 

Por se basear na desigualdade social e manter-se à base de convenções em vez de na 

ordem legal, um estamento é típico também das nações que não se encontram em estágio 

avançado de desenvolvimento, embora possa existir residualmente naquelas que se encontram 

na vanguarda do progresso. Pouco afeito a mudanças que coloquem em risco seu status quo, 

oferece privilégios e vantagens ímpares e restritas a seus integrantes, prejudicando a liberdade 

econômica bem como a ascensão social através de um domínio que se dá de cima para baixo. 

Por não se tratar de uma classe social, mas de um grupo, representaria diversas 

classes sociais; não se estruturar sob uma ordem legal, mas sob um conjunto de convenções 

que aproximam ou repelem seus integrantes entre si, um estamento poderia ser comparado a 

uma organização informal. É relevante observar como algo dessa natureza, inserido na 

sociedade brasileira por uma consequência natural da colonização portuguesa, seria avesso a 

qualquer formalismo, agindo política, econômica e socialmente através de um jeito próprio. 
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Em se tratando da resolução de conflitos, ressalta-se que esta consideraria não 

somente o conflito em si e suas partes envolvidas, possíveis impactos e intensidade, bem 

como o contexto organizacional onde ocorre, mas também fatores sociais; destes, caberia 

destacar o formalismo, “a discrepância entre a conduta concreta e a norma prescrita que se 

supõe regulá-la (...) típico de sociedades prismáticas, as quais apresentam alto grau de 

heterogeneidade, uma vez que nelas coexistem (...) o atrasado e o avançado” (RAMOS, 1966, 

p.421). Prossegue Ramos (1966, p.421) sobre o formalismo: 

Típico de sociedades que se estruturam em circunstâncias de dependência em 

relação aos países do centro do capitalismo e que têm um tipo de cultura fortemente 

elitista (...) tipo de comportamento de sociedades que carecem de forma, porquanto 

sua cultura se alinhe a parâmetros de uma mente colonizada (...) um 

conservadorismo de base que impede a mudança dos valores da cultura social. 

Para DaMatta (2004, p.48), o jeito seria “um modo pacífico e socialmente legítimo” 

que, “provocando uma junção casuística da lei com a pessoa” e se utilizando do caminho da 

“harmonia, da paciência e da conciliação”, propiciaria uma resolução satisfatória de conflitos. 

A partir da Revolução Industrial e da consequente reestruturação política, econômica 

e social, houve uma polarização cada vez mais acentuada no cenário mundial, que se traduz 

por um novo modelo produtivo sustentando pelo incessante e crescente acúmulo de capital 

por parte de grupos econômicos transnacionais representativos dos países onde tal revolução 

eclodiu (países do centro do capitalismo), de um lado, e pela disponibilidade abundante de 

insumos oriundos dos países onde tal revolução se fez sentir e se expandiu, por outro lado. 

A busca incessante e crescente por acumular capitais fez surgir uma elite capitalista, 

um símbolo do novo modelo produtivo e responsável por buscar sua perpetuação através da 

disseminação de suas crenças, costumes, valores e práticas, ou seja, sua cultura. Cultura esta 

fortemente elitista que se dissemina de forma implícita e explícita em todos os segmentos 

sociais e estimula a acumulação, o que “sempre constituiu, em todas as sociedades, um dos 

sustentáculos do sistema de dominação social” (FURTADO, 2008, p.63). 

As sociedades periféricas não careceriam de forma porquanto sua cultura se alinhe a 

parâmetros de uma mente colonizada: segundo a cultura reinante no contexto do novo modelo 

produtivo, o papel que se espera desempenhado por tais sociedades seria justamente o de 

serem coadjuvantes, do contrário, não haveria a formação de uma elite como a citada, nem 

justificativa para sua existência. Ainda que os valores capitalistas digam explicitamente o 

contrário, implicitamente haveria papéis distintos a serem desempenhados neste cenário. 
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Embora a análise histórica portuguesa realizada por Faoro, bem como de suas 

influências na formação do Brasil, tenha ido até o período da chamada República Velha, a 

presença marcante do formalismo em nossa história acabou por se incorporar à cultura 

brasileira (BARBOSA; LUSTOSA DA COSTA; VIEIRA, 1982, p.8); raciocínio análogo 

poderia ser aplicado ao patrimonialismo e seus estamentos de natureza política, social ou 

econômica, ainda que, trazido para cá, “o colonizador não moldou de todo o caráter de nossa 

gente” (BARBOSA; LUSTOSA DA COSTA; VIEIRA, 1982, p.8). 

A forma tipicamente representativa da sociedade brasileira seria consequência direta 

de nossa independência política de Portugal ter sido “apenas um processo formal de ruptura 

com o estatuto colonial (...) isso fez com que ela tivesse que tomar emprestado a outras nações 

os seus valores, modos de vida, hábitos de consumo, padrões de trabalho” (RAMOS, 1966, 

p.287), o que daria origem ao “jeitinho na cultura brasileira (...) o genuíno processo para 

resolver dificuldades” (RAMOS, 1966, p.287). Considerando-se um conflito como uma 

dificuldade, tem-se então que o jeito brasileiro seria uma forma de contorná-la, de evitá-la. 

O conservadorismo de base que, segundo Ramos, impediria a mudança dos valores 

da cultura social deveria ser tratado com cautela, porque poderia ser analisado sob duas 

visões. A primeira refere-se ao fato de que a maioria das culturas é, senão todas, em menor ou 

maior grau, resistente a influências externas, o que poderia ser visto como uma forma de se 

preservar, de manter sua identidade e, portanto, se diferenciar das demais; o que a princípio 

poderia parecer um defeito, tratar-se-ia, assim, de uma qualidade, ainda que reforçasse 

aspectos culturais tidos como negativos. 

A segunda delas é que uma atitude que, espontaneamente ou não, permita a absorção, 

por uma determinada cultura, de características de outra não traria a garantia de que aquela se 

tornaria “melhor” (conceito por si só altamente relativo) por introduzir algo externo e que lhe 

é estranho num primeiro momento. A imposição da cultura romana às demais culturas 

mediterrâneas e das regiões circundantes estas, por exemplo, embora se pudessem reconhecer 

melhorias poderia não ter significado necessariamente um salto qualitativo. 

A coexistência entre o atrasado e o avançado assinalada por Ramos deve ser também 

analisada com cautela e atenção, visto serem conceitos igualmente relativos: o que para uma 

cultura é atrasado, para outra não o é, o mesmo ocorrendo para algo dito avançado; esta 

coexistência, por outro lado, seria dialética a partir da relação opressor e oprimido, que, para 

Freire (1987, p.96), não existiria no mundo senão “para a sua transformação”, não se devendo 

observá-los isoladamente “mas em suas relações, não necessariamente antagônicas”. 
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Se, por um lado, para Aulete (2014) uma lei seria a “norma ou conjunto de normas 

que emanam de um poder soberano e que regulam a conduta de uma sociedade, estabelecendo 

sanções para os desvios”, por outro seria “convenções estabelecidas em um determinado 

assunto ou matéria”. Uma norma, por sua vez, seria a “forma normal ou usual de se fazer 

alguma coisa” (AULETE, 2014). Partindo-se destas definições, tem-se, então, que o conteúdo 

do Guia PMBOK® poderia ser encarado como uma norma. 

Para Dulce (2011, p.185), discorrendo sobre a ocorrência do jeito na Colômbia, sua 

presença se faz em assuntos jurídicos e também em outros de natureza política, social e 

econômica, de forma individual e coletiva, afirmando ainda que o descumprimento da lei é 

comum em outros países da América Latina e “no es sólo um problema normativo jurídico, 

sino también um problema social y cultural (...) laz razones tanto del incumplimiento como 

del cumplimiento de las normas pueden ser muy variadas y, a veces, fundadas o no”. 

Por sua vez, a burocracia foi utilizada pelo Estado brasileiro em sua reformulação no 

século XX e, afora seus méritos do ponto de vista da organização do trabalho em si, trouxe 

consigo talvez um reforço à condição patrimonialista e formalista de nossa formação cultural. 

Pode-se dizer que a burocracia, com seu apego ao tradicional, à regularidade, impessoalidade 

e rigidez, pouco espaço oferece ao aumento da percepção e do senso crítico de quem a ela se 

encontra submetido, limitando ou mesmo tolhendo mudanças de cunho social e a inovação. 

Para Ramos (1966, p.191) a presença da burocracia “num sistema social o qualifica 

como historicamente mais evoluído do que os sistemas sociais que não o possuem” por 

enaltecer a competência técnica, o respeito à hierarquia legitimamente constituída, à 

especialização profissional, à documentação traduzida em regras claras e definidas, aplicadas 

a todos. Sob um determinado ponto de vista, haveria um quê de igualdade social na 

burocracia, daí sua associação a um modelo mais avançado de organização social. 

A adoção da burocracia, embora mais visível e marcante na esfera pública, foi 

também realizada pela privada em diferentes níveis; algumas de suas características 

primordiais, como a busca da máxima eficiência através da organização racional do trabalho e 

respeito à hierarquia, vieram ao encontro das qualidades buscadas pelo capitalismo industrial, 

por sustentar todo o processo produtivo por ele proposto e permitir acúmulos crescentes de 

capital e o surgimento e fortalecimento de grandes grupos industriais sem precedentes.  

Impessoalidade é uma das características mais marcantes da burocracia que enquadra 

todos sob um regime onde o que importa não são os indivíduos em si, e sim as normas que os 

regulariam em suas atividades numa determinada organização ou sociedade e o seu papel na 

garantia do cumprimento destas. O indivíduo passa a ser visto a partir de suas funcionalidades 
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(e não sua pessoalidade), uma peça de uma complexa engrenagem que deve ser efetiva no 

exercício de suas funções. Quaisquer fatores (internos ou externos) que possam atrapalhar o 

desempenho individual seriam tratados como disfunções, devendo ser desconsiderados ou 

mesmo eliminados; a burocracia seria algo elaborado para ser racional e não emocional. 

Se a burocracia, por um lado, foi um elemento organizador do Estado brasileiro, por 

outro propiciou a propagação de uma cultura organizacional que vai de encontro a algumas 

características da alma brasileira, incompatibilizando-se sua impessoalidade, por exemplo, 

com nossa cordialidade típica (LUSTOSA DA COSTA, 1982, p.29). O jeitinho, neste caso, 

seria a forma encontrada para conviver com as imposições burocráticas de forma a atenuar 

seus efeitos, sem que houvesse a necessidade de uma desobediência direta e, provavelmente, 

conflitante, que iria de encontro também à natureza geralmente pacífica do povo brasileiro. 

Para Barbosa (2005, p.33), “o jeitinho nas organizações burocráticas é decorrente da constante 

necessidade do formalismo, porque é por meio desta característica que a organização 

desenvolve a possibilidade de dar e negar”, sendo as organizações tradicionalmente 

burocráticas (as representativas do Estado) aquelas que mais induziriam ao uso de tal prática, 

o que não excluiria a ocorrência deste em situações relacionadas à vida familiar, emocional, 

financeira, etc. (BARBOSA, 2005, p.46-47). 

DaMatta (2004, p. 46), citando a França, Estados Unidos e Inglaterra, diz que em tais 

países o conflito que poderia ser decorrente da necessidade de se cumprir a lei e o desejo (ou 

necessidade, sob um determinado ponto de vista) de burlá-las por parte dos cidadãos seria 

inexistente: neles, as leis simplesmente seriam concebidas de acordo “com o bom senso e as 

práticas sociais estabelecidas”, o que se configuraria não necessariamente um sinal de 

civilidade ou adiantamento, mas, sim, “adequação entre a prática social e o mundo jurídico.” 

Se o conteúdo do Guia PMBOK® for considerado, segundo a definição de norma 

aqui apresentado, como um conjunto de normas, e que as normas formariam a base do modelo 

burocrático, então se poderia dizer que o gerenciamento de projetos tal como proposto pelo 

PMI® seria burocrático; uma vez que nos projetos encontrar-se-ia uma estrutura de poder 

naturalmente conflitante, o jeito seria uma forma de se buscar atender às prescrições ditas 

burocráticas e a garantir a integridade da estrutura organizacional concebida para levar a 

termo a execução bem sucedida dos projetos. Por outro lado, sua adoção estaria alinhada à 

típica cordialidade brasileira, avessa a situações conflitantes, representando possivelmente 

também a adoção de um comportamento informal, baseado no costume local e em detrimento 

ao que se classificaria como formal na abordagem de um conflito qualquer. Entretanto, 

observando-se a suposição da abordagem inexistente ou inadequada do gerenciamento de 
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conflitos pelo Guia PMBOK®, tem-se que a motivação do uso do jeito no assunto não seria 

ocasionada necessariamente como um contraponto a normas presentes no guia, neste sentido. 

Se para Barbosa (2005, p.41) tal atitude seria uma “solução criativa para alguma emergência 

(...) sob a forma de conciliação, esperteza ou habilidade”, há que se supor que a mesma 

poderia ser oriunda de um aprendizado de natureza eminentemente prática. De fato, ainda 

segundo Barbosa (2005, p.45), haveria a crença no Brasil de que o “’jeito’ seja praticado, de 

forma diária e cotidiana, no nosso universo social”. 

Importante ressaltar que, para Barbosa (2005, p.41), haveria alguns critérios para se 

classificar, de fato, uma determinada atitude como sendo um “jeito”: a motivação para tal 

deveria ser oriunda de um acontecimento imprevisto e contrário aos objetivos individuais, que 

exigiria uma resposta especial, eficiente e rápida capaz de proporcionar resultados desejáveis 

em curtíssimo prazo. Diante do que foi exposto sobre os projetos e à luz destes critérios, 

pode-se imaginar que o uso do “jeito” poderia ser uma atitude comum aos gerentes de 

projetos brasileiros, de um modo geral. 

Portanto, a adoção do “jeito” pelos gerentes de projetos brasileiros como meio de 

resolução de conflitos poderia tanto representar uma contraposição à formalidade (quer seja 

ela representada pelo caráter normativo do Guia PMBOK® ou pelas técnicas tradicionais de 

resolução de conflitos) como uma prática cotidiana comum e calcada no aprendizado contínuo 

a partir das experiências de vida. 

2.5 A Perspectiva Política no Gerenciamento de Projetos 

Diferenciar-se para, em última análise, sobreviver continuamente nos competitivos 

mercados onde as organizações atuam é objeto de estudo de um dos alicerces da gestão 

organizacional: a Estratégia, que consiste na “busca deliberada de um plano de ação que vá 

desenvolver e construir uma vantagem competitiva para a empresa.” (HENDERSON apud 

LUECKE, 2009, p.10) ou, simplesmente, “uma forma ampla para o modo como uma empresa 

vai competir” (PORTER apud LUECKE, 2009, p.10). A partir destas definições, torna-se 

natural imaginar que os projetos seriam um dos meios de se viabilizar uma estratégia definida, 

colaborando para o seu sucesso e, por consequência, o da organização que os execute. 
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Para Shenhar (2012), a importância dos projetos organizacionais assim se traduziria
1
: 

One of the most critical elements in the competitiveness and growth of organizations 

is project management (PM). Clearly, no organization can survive today without 

projects. Projects are the engines that drive innovation and change; they turn ideas 

and strategy into new products and services, and they make organizations better, 

stronger, and more competitive. Furthermore, in an increasingly dynamic and 

competitive world, the investment and effort in projects continues to grow. 

Diversas escolas de pensamento procuraram se aprofundar no conhecimento sobre 

estratégia e, dentre estas, há uma que define sua formulação “como um processo aberto de 

influência, enfatizando o uso de poder e política para negociar estratégias favoráveis a 

determinados interesses”, considerando o poder como “o exercício de influência além da 

esfera puramente econômica” (MINTZBERG, 2010, p.224); poder e política “nunca 

estiveram ausentes das organizações (...) nem de seus processos de formulação de estratégias” 

(MINTZBERG, 2010, p.225). Para Carvalho (2007, p. 37-39), “as organizações constituem 

coalizões de interesses díspares”, classificados como individuais ou grupais e potencialmente 

conflitantes, uma vez que tais interesses, no âmbito organizacional, estariam ligados à 

distribuição de recursos geralmente escassos, “resultado de um processo de negociação 

política em que o principal ingrediente é o poder que cada indivíduo ou grupo soube exercer 

para determinar o arranjo organizacional”. Isto, entretanto, não deveria ser visto como algo 

negativo, por se tratar de uma situação onde normalmente haveria um mínimo de consenso 

para permitir o funcionamento, ao menos satisfatório, da organização. 

Considerando-se o sentido figurado de política como “habilidade para negociar e 

harmonizar interesses diferentes” (AULETE, 2004), percebe-se novamente sua importância 

para a consecução bem sucedida da estratégia a partir da análise de seus componentes e da 

necessidade de interação entre eles: para Luecke (2009, p.133), dentre as causas para o 

fracasso da implementação da estratégia estão a “falta de alinhamento de metas ou 

prioridades”, “falta de incentivos para a colaboração” e “comunicação fraca”. 

                                                           
 

1
 “Um dos elementos mais críticos na competitividade e crescimento das organizações é o gerenciamento de 

projetos. Claramente, nenhuma organização pode sobreviver hoje sem projetos. Os projetos são os motores que 

impulsionam a inovação e a mudança; eles transformam idéias e estratégias em novos produtos e serviços e 

tornam as organizações melhores, mais fortes e mais competitivas. Além disso, num mundo cada vez mais 

dinâmico e competitivo, o investimento e o esforço em projetos continuam a crescer.” 
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Tem-se, assim, que os projetos seriam também instrumentos de poder, exercido 

através da política exercida pelas partes interessadas no sucesso (ou talvez fracasso) destes, o 

que justificaria a necessidade de aprimoramento no gerenciamento de conflitos por parte do 

gestor diante de suas atribuições e responsabilidades. Tal aprimoramento teria condições 

talvez favoráveis para ocorrer diante do cotidiano do gerente de projetos típico, repleto de 

situações onde colocaria à prova sua capacidade de resolução de conflitos, o que suscitaria se 

tratar, portanto, de um aprendizado, num primeiro momento.  

A interação sucessiva entre o gerente de projetos e o ambiente interno e externo (por 

natureza, politicamente constituído, como se sugeriu) onde se desenrolam os projetos sob sua 

responsabilidade, tornaria inerente a este contexto a capacidade de oferecer oportunidades de 

aprendizado em administração de conflitos de forma quase mandatória. Ocorre, no entanto, 

que o gerenciamento destes projetos estaria sujeito também às influências que atuariam no 

sentido de “regulá-lo”, ou seja, de estabelecer um conjunto de procedimentos tido como 

válidos para conduzi-los a bom termo dentro de uma organização.  

Tais influências, se considerarmos a política como sendo um conjunto de princípios e 

opiniões que constituem uma posição ideológica (AULETE, 2014), seriam também de 

natureza política no caso do PMI® e de outras organizações do gênero, por retratarem a 

ideologia que construíram a respeito do gerenciamento de projetos. Assim, ao se supor o 

elevado grau de influência que o PMI® teria sobre os líderes de projetos brasileiros, é de se 

aceitar que isto também ocorreria em relação à sua visão ideológica sobre o conflito no 

contexto gerencial, estimulando ou não tais profissionais a se aprofundarem no assunto. 

Uma abordagem mais superficial, até mesmo inexistente, da questão do conflito por 

parte do PMI® em seu Guia PMBOK® seria uma política plausível, se analisarmos o 

contexto histórico que possivelmente influenciou na sua criação e condução das atividades 

subsequentes. O mundo corporativo tal como conhecemos hoje encontraria suas raízes 

firmemente sustentadas pela ideologia trazida pela Revolução Industrial, movimento de 

natureza eminentemente econômica, mas com profundos reflexos sociais e forte conteúdo 

político, ocorrido em meados do século XVIII e decorrente, por sua vez, da revolução 

burguesa europeia do século XV. A notável acumulação de capital a partir da expansão 

ultramarina oriunda das grandes navegações (que proporcionaram novas fontes de matérias 

primas e novos mercados consumidores de produtos manufaturados), ao mesmo tempo em 

que permitiu o financiamento de novos meios de produção, trouxe também uma reformulação 

nos parâmetros de eficiência, que passou a ser perseguida obsessivamente como fator chave 

de sucesso diante da necessidade de aumento da produção para atender a um mercado mais 
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amplo e competitivo. Assim, tudo aquilo que pudesse ser considerado como prejudicial à 

busca da eficiência máxima deveria ser eliminado, advindo daí, portanto, uma natural aversão 

ao conflito por parte das organizações que se desenvolveram sob esta nova ideologia. 

A abertura de linhas comerciais de amplitude planetária, na primeira metade do 

século XV, está na origem do processo acumulativo que conduziria à Revolução 

Industrial (...) é graças à crescente incorporação de novas linhas de comércio e à 

ativação de novos recursos de metais preciosos, de solos e de mão-de-obra 

submetida a regime escravo ou servil que se expande o excedente drenado para 

certas regiões da Europa, com amplas consequências para as atividades produtivas 

preexistentes e reflexos no plano social. (FURTADO, 2008, p.56) 

Das características presentes na Revolução Industrial destacam-se a industrialização 

(tecnicismo presente em todas as atividades produtivas), a urbanização (deslocamento da 

população rural para as cidades) e a racionalização (valorização da razão como sustentação 

das estruturas de poder e de produção), os fundamentos de uma nova estrutura social cujo 

“rápido processo de acumulação e o avanço tecnológico inerentes (...) capacitaram alguns 

povos da Europa para submeter a controle a quase totalidade do planeta” (FURTADO, 2008, 

p.65). Tais características encontrar-se-iam presentes na radical transformação ocorrida no 

século XIX na base da sociedade norte-americana: a conversão dos pequenos proprietários de 

terra e empreendedores em trabalhadores assalariados, criando uma sociedade baseada na 

gestão e que utilizaria “teorias, ondas e modismos gerenciais” (GAULEJAC, 2007, p.11) para 

influenciar ideologicamente o ambiente econômico cultural onde atuaria mediante seu centro 

de gravidade – a empresa. Tal como antes, percebe-se o caráter político da transformação. 

Tem-se, portanto, como decorrência natural da ideologia pregada direta e 

indiretamente pela revolução burguesa e, posteriormente, pela Revolução Industrial que 

originou, a presença também da perspectiva política no processo de formulação e na 

implementação de estratégias nas organizações. Pode-se supor, então, que isto se repetiria em 

todas as fases de um projeto, independentemente de sua natureza, objetivos e interesses a ele 

relacionados, ou da forma como seria concebido, planejado e executado. 

Ao se analisar, portanto, o gerenciamento de conflitos a partir da perspectiva política 

inerente aos projetos, tem-se que a aquisição de conhecimento pelos respectivos gerentes seria 

facilitada pelo próprio jogo político e seus interesses diversos. Todavia, dependendo da 

percepção sobre a manifestação da política do PMI® através do Guia PMBOK® em se 

tratando da abordagem do conflito em si, e em conjunto com as experiências de vida, tais 

profissionais seriam induzidos a se preocuparem ou não com a aquisição de conhecimento 
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teórico sobre o assunto; a adoção do jeito por parte dos gerentes de projetos brasileiros 

seguiria esta mesma linha de raciocínio, servindo a quem confiaria eminentemente no 

conhecimento prático (em detrimento do teórico) adquirido ao longo da vida e⁄ou na pouca ou 

nenhuma eficácia do conhecimento teórico, interpretado como mera formalidade ou norma. 

2.6 O Guia PMBOK®: uma breve análise de seu conteúdo 

Conforme descrito no Capítulo 3 – Metodologia, embora a proposta seja conduzir 

esta pesquisa através, principalmente, da utilização da técnica de análise de conteúdo no Guia 

PMBOK®, é importante apresentar breve resumo da técnica da análise do discurso por 

entender o guia como tal, a partir das definições que serão apresentadas em seguida, e 

identificar algumas correlações e complementaridades entre estas duas técnicas. Portanto, a 

ideia aqui não seria utilizar ambas, mas, sim, oferecer uma visão mais ampla sobre a análise 

do conteúdo do guia enquanto também um discurso. 

 

2.6.1 Discurso e conteúdo 

 

Dentre as definições para discurso, tem-se “um encadeamento de palavras e de frases 

que obedecem a regras gramaticais e lógicas de coerência, para comunicar (ou significar) 

alguma coisa aos demais” (FISCHER; GONDIM, 2009, p.10). Portanto, o Guia PMBOK® 

seria um discurso; considerando-se que este “expressa também um pensamento coletivo 

construído a partir do lugar que a pessoa ocupa no mundo social” (FISCHER; GONDIM, 

2009, p.10), o Guia PMBOK® expressaria um conhecimento internacional sobre 

gerenciamento de projetos, uma vez que sua base de conhecimento seria formada pelas 

contribuições (desde que julgadas pertinentes) de voluntários de quaisquer nacionalidades. 

Este exemplo reforça o caráter também internacional da análise do discurso, uma vez que 

como esta “considera a língua, história e sujeito, e cada país tem sua própria língua e história” 

(CAREGNATO; MUTTI, 2006, p.680), não faria sentido dizer que haveria apenas uma 

“escola” sobre o assunto; a linha de pensamento francesa defenderia a vinculação entre 

linguagem, sociedade e história para a formação de uma ideologia a partir do discurso 

(CAREGNATO; MUTTI, 2006, p.680), e é com esta visão que o assunto será aqui tratado.  

Entende-se lógica como sendo o “modo de raciocinar próprio de alguém ou de um 

grupo”, enquanto coerência seria a “relação lógica e harmônica entre ideias, atos, situações 

etc.” (AULETE, 2004); então, um discurso traria em si um raciocínio lógico elaborado 

coletivamente, fruto da vivência individual dentro de um contexto social onde o pensamento 
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de seus integrantes traria alguma coerência. Não faria sentido, portanto, tratar um discurso 

como algo de autoria exclusiva de um indivíduo ou entidade. 

O conteúdo de um discurso representaria a lógica e a coerência predominantes 

segundo a visão de um indivíduo e⁄ou entidade que, situados em um contexto social que lhes 

permita vivenciar (ou perceber) determinadas experiências, reclamariam para si sua autoria 

ao captar e compilar sua essência. Este conteúdo, por sua vez, estaria sujeito às influências de 

seu autor, que poderiam não reproduzir sua totalidade ou a verdadeira essência do que se 

vivenciou e/ou percebeu, distorcendo-o ou encurtando-o. 

O conteúdo de um discurso traria ainda um significado cujo sentido seria algo 

relativo, percebido distintamente de acordo com as crenças de quem com ele tivesse contato. 

Isto traria duas consequências principais: a criação de uma dicotomia, onde o autor de um 

determinado discurso se imagina o dono da verdade em detrimento dos demais, que nada 

sabem, e a consequente resistência por parte destes em aceitar qualquer discurso que não 

corresponda a suas crenças, ainda que traga legitimamente um conteúdo válido. A análise do 

discurso preocupa-se com “o sentido e não com o conteúdo do texto, um sentido que não é 

traduzido, mas produzido” (CAREGNATO; MUTTI, 2006, p.680). 

Foucault (2013, p.8) discorreu sobre a presença desta dicotomia nós e eles, do poder 

e da política nos discursos, associando-os à busca de usufruto dos desejos e obtenção do poder 

por parte daqueles que os produzem: 

Suponho que em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 

controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade (...) sabe-se 

bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em 

qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa 

(...) não é simplesmente aquilo que se manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, 

aquilo que é o objeto do desejo (...) o discurso não é simplesmente aquilo que traduz 

as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder 

do qual nos queremos apoderar. 

Prossegue Foucault discorrendo sobre o discurso a partir da análise de elementos os 

quais, segundo ele, serviriam como princípios de exclusão que propiciariam amplo controle 

(poder) por parte de seu detentor no sentido de utilizá-lo da forma que melhor lhe conviesse. 

O primeiro seria a “oposição razão e loucura” (FOUCAULT, 2013, p.10), a oposição 

entre dois grupos de discursos rigorosamente distintos: o formado por aqueles elaborados 
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segundo critérios racionais (científicos ou oriundos de uma entidade superior, como os 

defendidos pela Igreja na Idade Média), aceitos como válidos e sobre os quais não caberiam 

contestações, e o outro, por aqueles elaborados segundo critérios irracionais, não aceitos 

como válidos sob o ponto de vista científico ou superior que representaria o primeiro grupo. 

O segundo refere-se à questão que envolve, nos discursos, a busca da verdade e a 

presença da “vontade de verdade” (FOUCAULT, 2013, p.13): o valor de um discurso não 

deveria ser mensurado pela verdade que encerraria em si, mas, sim a partir da análise das 

motivações pela busca da verdade por parte de quem concebeu o discurso (sua vontade de 

verdade) e do contexto histórico onde este se situaria – particularmente no que diz respeito ao 

que a sociedade distinguiria como verdadeiro ou falso, segundo os valores vigentes. 

A vontade de verdade explicaria por que alguns discursos são mais ou menos aceitos 

do que outros: para que um determinado discurso seja aceito, é preciso que seu conteúdo 

encerre uma verdade que se aproxime o tanto quanto possível dos valores pertinentes a quem 

com ele tenha contato, daquilo que este considere ser verdadeiro ou falso; ainda que o 

conteúdo possa encerrar sob outros aspectos uma verdade absoluta, esta se tornaria relativa 

diante do conhecimento adquirido por determinada sociedade e representado por suas 

disciplinas. 

Por disciplina, Aulete (2004) define como “respeito e obediência a regras, métodos, 

autoridade superior etc.”. É interessante notar como as palavras centrais desta definição – 

respeito e obediência – traduzem a aceitação, em alguns casos uma submissão talvez, a seus 

preceitos. Foucault (2013, p.29) parece advertir sobre os possíveis riscos deste 

comportamento ao dizer que “uma disciplina não é a soma de tudo o que pode ser dito de 

verdadeiro sobre alguma coisa; não é nem mesmo o conjunto de tudo o que pode ser aceito, a 

propósito de um mesmo dado”. 

Definindo-se, por sua vez, disciplina – o terceiro princípio de exclusão – como “um 

conjunto de métodos, um corpus de proposições consideradas verdadeiras, um jogo de regras 

e de definições, de técnicas e de instrumentos” (FOUCAULT, 2013, p.28), ampliar-se-ia sua 

compreensão a ponto de se poder dizer que, à luz do conteúdo do discurso proferido pelo 

PMI® através do Guia PMBOK®, o gerenciamento de projetos poderia ser considerado como 

tal, com suas limitações inerentes e capacidade de propiciar a elaboração de enunciados. 

Tem-se então que uma vontade de verdade poderia valer-se de uma ou mais 

disciplinas para elaborar um enunciado que embasasse determinado discurso, cuja aceitação 

dependeria do quão próximo aos preceitos este estivesse e que seriam, por sua vez, mutáveis 

ao longo de sua história e componentes de um contexto histórico que influenciaria a definição 
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dos conceitos de verdadeiro e falso. Tem-se, portanto, o caráter relativo, histórico, mutável da 

verdade por detrás dos discursos, que são avaliados sob estes conceitos. 

Entendendo-se a análise do discurso como a compreensão do discurso em si, segundo 

a natureza tridimensional – linguagem, história e ideologia – que possui (FISCHER; 

GONDIM, 2009, p.11), ou, sinteticamente, como “a análise da fala em contexto” (FISCHER; 

GONDIM, 2009, p.12), para se analisar adequadamente o discurso apresentado no Guia 

PMBOK® haveria que se considerar tal natureza dentro de um determinado contexto, uma 

vez que haveria aquele que contribui com o discurso, a quem se atribui a autoria do discurso 

(ou quem o profere, por exemplo) e por fim a quem se apresenta o discurso. Tal diversidade, 

ainda que comprovável, conteria talvez um ou mais pontos de convergência, do contrário seria 

complexo aceitar-se um determinado discurso. Tem-se, portanto, que o grau de aceitação de 

um discurso seria diretamente proporcional a grau de convergência (real ou imaginário – 

aquilo que o detentor do discurso faz parecer ter) deste com a linguagem, história e ideologia 

de quem a ele se expõe. Seria justamente a existência destes pontos de convergência reais ou 

imaginários que explicariam a aceitação do PMI® como detentor de um discurso atraente em 

se tratando de gerenciamento de projetos, fortalecendo sua presença no Brasil. 

Tratando, então, da análise do conteúdo, Caregnato e Mutti (2006, p.682-683) situam 

seu surgimento no início do século XX (anteriormente, portanto, à análise do discurso) com a 

finalidade de se analisar conteúdo jornalísticos. Mais tarde, sobretudo a partir de meados 

daquele século, esta finalidade teria sido estendida a qualquer texto onde o analista buscasse 

unidades de texto (como palavras ou frases) que se repetiriam segundo categorias 

predefinidas, permitindo verificação da existência de um padrão repetitivo ou a interpretação 

de um sentido a partir destas ocorrências. A técnica permitiria ainda uma abordagem 

quantitativa, em que se “se traça uma frequência das características que se repetem no 

conteúdo do texto”, ou qualitativa, que “considera a presença ou ausência de uma dada 

característica de conteúdo ou conjunto de características num determinado fragmento de 

mensagem”, que seria a mais empregada. A forma quantitativa não se preocuparia em obter 

um sentido a partir do texto analisado, ao contrário da qualitativa. 
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Figura 4 - A análise de conteúdo e suas etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CAREGNATO, Rita Catalina Aquino, MUTTI, Regina. Pesquisa qualitativa: análise de discurso versus 

análise de conteúdo. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 2006 Out-Dez; n.15, v.4, p. 679-684. Adaptado pelo 

autor. 

 

A Figura 4 traria uma representação desta técnica com suas fases e respectivas 

atividades. Na primeira etapa, a pré-análise, seria realizada uma leitura preliminar, superficial, 

do material (geralmente um texto) objeto da análise, o que permitiria uma visão geral a 

respeito deste, os objetivos a serem atingidos, o estabelecimento de hipóteses ou suposições 

que norteariam o trabalho e a definição do tipo de análise de conteúdo que se faria 

(quantitativa ou qualitativa). Na segunda, tem-se a análise propriamente dita, com a 

classificação do conteúdo apresentado de acordo com critérios quantitativos ou qualitativos, 

dependendo do tipo escolhido na pré-análise. Por último, tem-se a categorização dos dados 

através de características que os assemelhariam ou diferenciariam, com a consequente 

conclusão do trabalho realizado. Importante ressaltar que uma análise de conteúdo 

quantitativa não se preocuparia em estabelecer um sentido, uma interpretação obtida a partir 

dos dados analisados, o contrário caso o caminho escolhido fosse o qualitativo. 

Ambas as técnicas têm apresentadas a seguir suas principais características, de modo 

a permitir compará-las, facilitando a escolha diante de determinada situação. Como se verá, 
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neste trabalho optou-se por uma análise de conteúdo qualitativa, a partir da codificação dos 

dados referentes aos processos e respectivas atividades descritos no Guia PMBOK® do 

PMI®, visando a verificar ocorrências a respeito de expressões relativas ao gerenciamento de 

conflitos, categoria cuja interpretação se deseja realizar. A escolha por esta técnica deveu-se, 

sobretudo, à complexidade de se analisar e interpretar o sentido de discursos que foram 

elaborados segundo uma grande variedade de linguagens e contextos sociais e históricos. 

Quadro 1 - A análise de discurso versus análise de conteúdo. 

Características 

Tipo De Análise 

Discurso Conteúdo 

Modo de Acesso Qualitativo Quantitativo ou Qualitativo 

Foco 
Efeitos de sentido relacionados ao 

discurso 

Conteúdo do texto, sem fazer relações 

deste. 

Objetivo 
Compreender os sentidos por trás do 

discurso 

Compreender o pensamento do sujeito 

através do conteúdo expresso. 

Método 

Análise da posição discursiva do sujeito 

através de sua sociedade, história e 

ideologia. 

Busca de significados através de 

indicadores presentes no texto. 

Fonte: CAREGNATO, Rita Catalina Aquino, MUTTI, Regina. Pesquisa qualitativa: análise de discurso 

versus análise de conteúdo. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 2006 Out-Dez; n.15, v.4, p. 683-684. 

Adaptado pelo autor. 

 

2.6.2 O Project Management Institute (PMI®) 

 

O PMI® é um instituto internacional sem fins lucrativos fundado em 1969 nos 

Estados Unidos, que se dedica a promover o gerenciamento de projetos através de técnicas, 

práticas e certificações de amplitude mundial. Atualmente, possui representações em 180 

países, mais de meio milhão de membros e cerca de 370 mil indivíduos certificados, sendo 

reconhecida como uma das maiores organizações do gênero no mundo. 

Embora “guiado por uma clara missão e por um conjunto de valores fundamentais 

que direcionam nossas ações e influenciam as expectativas das nossas partes interessadas” 

(PMI®, 2014), o instituto não descreve claramente sua missão, limitando-se a dizer que 

“auxilia mais de 700 mil membros, profissionais certificados e voluntários (...) a aumentar o 

sucesso das suas empresas, evoluir em suas carreiras e tornar a profissão mais madura.” 

(PMI®, 2014). 
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Sobre os valores nos quais o PMI® acredita e que “são fundamentais e estão 

profundamente enraizados na nossa cultura (...) como parte da nossa ideologia (...) e estão 

guiando os princípios sobre os quais agimos” (PMI®, 2014), destaca-se o “Impacto do 

Gerenciamento de Projetos”, uma “competência crítica que tem uma influência positiva nos 

resultados das organizações e da sociedade.” (PMI®, 2014). 

As técnicas e práticas propostas pelo PMI® são consolidadas no Guia PMBOK®, 

sua base de conhecimento, atualmente na quinta edição, cujo conteúdo é construído mediante 

a contribuição multinacional de voluntários e do público em geral, Procura atualizar-se 

continuamente diante da evolução natural do tema, visando à melhoria do desempenho das 

atividades inerentes à função de gerente de projetos ao redor do mundo. 

Em geral, estas técnicas e práticas são analisadas por um grupo de profissionais 

reunido para discutir sobre um determinado tópico (novo ou já publicado pelo PMI®) 

relacionado ao gerenciamento de projetos. Mediante processo de refinamento sucessivo e 

consensual em sessões de trabalho, o tópico, as técnicas e as práticas são submetidas à 

apreciação do público em geral as quais, dependendo do resultado, são encaminhadas para 

publicação no Guia PMBOK®. 

Outra forma de se fomentar discussões sobre um novo tópico ou tópico já publicado 

pelo PMI® são os eventos realizados com regularidade no Brasil e no exterior. Nessas 

ocasiões, são oferecidas oportunidades para o estabelecimento de redes de contatos, 

compartilhamento de informações, bem como assistência de palestras proferidas por 

renomados profissionais nacionais e internacionais. 

Dentro de uma visão de aprimoramento contínuo, o PMI® também incentiva a 

pesquisa acadêmica com a finalidade de tornar o gerenciamento de projetos indispensável 

para o resultado dos negócios, utilizando-se de projetos de pesquisa propriamente ditos, 

apresentação dos resultados nos eventos que promove e da elaboração de questionários 

específicos. A ideia é que a aplicação prática estimule o surgimento de novas pesquisas. 

Por se tratar de um guia elaborado por um instituto reconhecido por sua excelência 

em gerenciamento de projetos, de caráter eminentemente empírico – ainda que o PMI® diga 

fomentar a pesquisa acadêmica sobre o tema –, o Guia PMBOK® rapidamente tornou-se 

fonte de referência em gerenciamento de projetos no Brasil, absorvido em maior ou menor 

grau pelas empresas que os executam, de acordo com suas características e necessidades. 

Poder-se-ia dizer que a influência exercida pelo PMI® se assemelhe a uma 

hegemonia em se tratando do gerenciamento de projetos, uma forma utilizada por certos 

grupos dominantes para exercerem seu poder como guias da sociedade, através de 
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estratagemas não restritos às forças materiais, mas também às ideologias, cultura e ensino 

(VAN DIJK, 2001, p.355). De fato, o instituto apresenta farto material didático visando à 

obtenção de suas certificações técnicas (disponibilizado para a venda ao público em geral e 

instituições de ensino que apoia), bem como livros, artigos e outras publicações sobre 

diversos tópicos relacionados ao assunto. 

 

2.6.3 Eficiência e Eficácia 

 

Segundo o Guia PMBOK® (PMI®, 2013), projeto é “um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”, enquanto gerenciamento 

de projetos é “a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades 

do projeto a fim de atender aos seus requisitos” e “competência crítica que tem uma influência 

positiva nos resultados das organizações e da sociedade.” (PMI®, 2014); ainda segundo o 

Guia PMBOK® (PMI®, 2013), o gerente é, por sua vez, “a pessoa designada pela 

organização executora para atingir os objetivos do projeto”, cuja eficácia seria atestada 

através das seguintes características: 

a) Conhecimento: refere-se ao que o gestor conhece a respeito de gerenciamento de 

projetos; 

b) Desempenho: aquilo que o gestor é capaz de realizar enquanto aplica seu 

conhecimento no gerenciamento de projetos; 

c) Pessoal: refere-se ao comportamento do gestor no exercício de suas atividades, 

abrangendo atitudes, principais características de personalidade e liderança, além 

da capacidade de orientar a equipe ao tempo em que atinge objetivos e equilibra 

as restrições. 

Bio (1996, apud CASTRO, 2006) afirma que a eficiência estaria relacionada ao 

método que se utiliza para se fazer as coisas certas, enquanto a eficácia, aos resultados, ao 

produto decorrente de uma atividade qualquer. Embora reconheça que decisões estratégicas e 

ações no ambiente externo à organização possam ser determinantes, acredita numa relação 

direta entre eficiência e eficácia, afirmando que a segunda depende da existência da primeira: 

uma organização seria eficaz se for eficiente. Seguindo esta linha de pensamento, é 

interessante notar o destaque que o conteúdo do Guia PMBOK® apresenta a respeito da 

eficácia, o mesmo não ocorrendo em relação a quais seriam os requisitos do gerente de 
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projetos eficiente. Quais seriam as atitudes ou características individuais que o levariam a ser 

eficaz? Estaria (ou deveria estar) o gerenciamento de conflitos incluso neste grupo? 

Peter Drucker (STONER e FREEMAN, 1995, apud CASTRO, 2006) via como 

gêmeos os critérios de eficiência e eficácia, sob os quais se avaliaria um administrador. No 

entanto, tinha a eficácia como o mais importante porque nenhum nível de eficiência superaria 

as consequências de um resultado ineficaz. Sander (1995, apud; VIEIRA; DARBILLY; 

SOARES, 2010) a considera o principal critério de desempenho administrativo, incentivando 

a busca da eficiência em prol da eficácia. Seria o gerenciamento de conflitos visto ou aceito 

de fato pelo PMI® como um fator para obtenção da eficiência no gerenciamento de projetos? 

No entanto, para Draft (1999, apud CASTRO, 2006) a eficácia é algo difícil de ser 

mensurado nas organizações e que: 

Às vezes a eficiência conduz à eficácia. Em outras organizações, eficiência e 

eficácia não são relacionadas. Uma organização pode ser altamente eficiente e não 

conseguir seus objetivos porque fabrica um produto para o qual não existe 

demanda. De maneira análoga, uma organização pode alcançar suas metas de 

lucros, mas ser ineficiente. 

De um modo geral, percebe-se, portanto, certa preponderância da eficácia sobre a 

eficiência, que possivelmente explicaria o Guia PMBOK® destacar o que seria necessário a 

um gerente de projetos para que este seja eficaz (e não eficiente). Enquanto competência (no 

caso, de natureza socioemocional), o gerenciamento de conflitos estaria relacionado à 

eficiência, e não necessariamente à eficácia, um possível indício de que estaria sujeito a não 

ter sua relevância devidamente reconhecida ou mencionada diante daquilo que se julgasse 

mais útil à obtenção dos resultados desejados. 

Por outro lado, a Pesquisa Archibald & Prado – Maturidade em Gerenciamento de 

Projetos (Archibald; Prado, 2012, p.38-40) mostra que há uma relação diretamente 

proporcional entre maturidade (eficiência), atraso e custo, estas duas últimas, variáveis que, 

segundo o PMI®, seriam consideradas como critérios de sucesso (eficácia) no gerenciamento 

de projetos: enquanto 42% dos projetos atrasariam no Nível 1 de maturidade, no Nível 3 isto 

cairia para 22%, e no Nível 4, para 17%; em se tratando de estouro de custos, tais percentuais 

seriam, respectivamente, 25%, 12% e 9%. 

 

2.6.4 O Conteúdo sobre Gerenciamento de Conflitos 
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A partir da análise do conteúdo do Guia PMBOK® sobre o conceito de projeto, sua 

estruturação em fases e processos interagentes e interdependentes, os fatores ambientais, 

sobretudo os relacionados a recursos humanos, canais de comunicação, cultura e clima 

político das organizações e o papel do gerente de projetos, percebe-se que algo inerente às 

relações humanas – conflito e sua resolução – não seria adequadamente abordado. 

É o que transpareceria diante de uma análise do Mapa de Processos de 

Gerenciamento de Projetos apresentado no Guia PMBOK®, uma estrutura subdividida em 

cinco grupos de processos (Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e 

Encerramento) e dez áreas de conhecimento (Integração, Escopo, Custos, Partes Interessadas, 

Recursos Humanos, Qualidade, Comunicações, Aquisições, Tempo e Risco), como mostrado 

no Quadro 2. Interessante notar que, embora considere o gerenciamento de projetos como 

uma competência, o PMI® estrutura seu conhecimento sob a forma de processos. 
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Quadro 2 – Mapa de Processos do Guia PMBOK® 

Fases do Projeto 

Iniciação Planejamento Execução Monitoramento e Controle Encerramento 

Desenvolver o termo de 

abertura do projeto 
Planejar gerenciamento do escopo Mobilizar equipe do projeto Validar escopo 

Encerrar projeto ou 

fase 

Identificar partes 

interessadas 
Coletar requisitos Desenvolver equipe do projeto Controlar escopo Encerrar aquisições 

 Definir escopo Gerenciar equipe do projeto Monitorar e controlar o trabalho do projeto  

 Criar EAP Orientar e gerenciar a execução do projeto Realizar controle integrado de mudanças  

 Planejar gerenciamento da qualidade Realizar garantia da qualidade Administrar aquisições  

 Planejar gerenciamento dos recursos humanos Gerenciar comunicação Monitorar gerenciamento das partes interessadas  

 Planejar gerenciamento da comunicação Conduzir aquisições Controlar cronograma  

 Planejar gerenciamento das aquisições Gerenciar partes interessadas Controlar custos  

 Planejar gerenciamento das partes interessadas  Realizar controle da qualidade  

 Planejar gerenciamento de tempo  Controlar comunicação  

 Sequenciar atividades  Monitorar e controlar riscos  

 Desenvolver cronograma    

 Desenvolver plano de gerenciamento do projeto    

 Planejar gerenciamento de riscos    

 Identificar riscos    

 Planejar respostas aos riscos    

 Definir atividades    

 Estimar recursos das atividades    

 Estimar durações das atividades    

 Planejar gerenciamento de custo    

 Estimar custos    

 Criar orçamento    

 Realizar análise qualitativa dos riscos    

 Realizar análise quantitativa dos riscos    

Fonte: Project Management Institute. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos: Guia PMBOK®. 5ª ed. 2013. Adaptado pelo autor. 
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Segundo Caldas (2008 apud CARBONE, 2011), um processo seria uma “maneira de 

executar qualquer coisa; MÉTODO” ou uma “série de ações ou operações visando a um 

resultado”, enquanto para o Guia PMBOK® (PMI®, 2013) seria 

Um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas que são executadas para 

criar um produto, serviço ou resultado pré-especificado (...) caracterizado por suas 

entradas, ferramentas e técnicas que podem ser aplicadas, e as saídas resultantes. 

Se para Robbins (2002, p.374), um conflito seria um “processo que tem início 

quando uma das partes percebe que a outra parte afeta, ou pode afetar, negativamente, alguma 

coisa que a primeira considera importante”, então, solucioná-lo poderia ser descrito sob a 

forma também de um processo. Seria natural, portanto, descrever a solução de conflitos como 

um processo no Guia PMBOK®, incluindo-o, assim, no Mapa de Processos. 

Segundo o Guia PMBOK® (PMI®, 2013), as partes interessadas são “as pessoas ou 

organizações ativamente envolvidas no projeto ou cujos interesses podem ser positiva ou 

negativamente afetados pela execução ou término do projeto.” Em relação a estas, portanto, 

haveria condições para a ocorrência de conflitos resultantes dos interesses em questão. 

Ainda segundo o Guia PMBOK® (PMI®, 2013), das dez áreas de conhecimento 

apresentadas, uma (ou 10% do total) diz respeito diretamente ao gerenciamento das partes 

interessadas. Dos quarenta e sete processos de gerenciamento de projetos apresentados, quatro 

(ou 8,5% do total) dizem respeito diretamente à identificação, planejamento, gerenciamento 

ou monitoramento das partes interessadas; um destes trataria do gerenciamento das partes 

interessadas propriamente dito. 

Quadro 3 - Processo do Gerenciamento do Engajamento das Partes Interessadas 

Entradas Ferramentas e Técnicas Saídas 

Plano de gerenciamento das partes 

interessadas 
Métodos de comunicação Registro das questões 

Plano de gerenciamento das 

comunicações 
Habilidades interpessoais Solicitações de mudanças 

Registro das mudanças 
Habilidades de 

gerenciamento 

Atualizações no plano de 

gerenciamento do projeto 

Ativos de processos 

organizacionais 
 

Atualizações nos documentos do 

projeto 

  
Atualizações nos ativos de processos 

organizacionais 

Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia do conhecimento em gerenciamento de 

projetos: Guia PMBOK®. 5ª ed. 2013. Adaptado pelo autor. 
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O processo em questão é chamado de “Gerenciar o Engajamento das Partes 

Interessadas” e faz parte do Grupo de Processos Execução. Sua finalidade é realizar “o 

processo de comunicação e integração com as partes interessadas para atender suas 

necessidades/expectativas, solucionar questões à medida que ocorrem e promover o 

engajamento das partes interessadas adequadas às atividades ao longo do ciclo de vida do 

projeto” (PMI®, 2013). A sua estrutura é apresentada no Quadro 3 onde, na terceira linha da 

coluna Ferramentas e Técnicas, encontramos Habilidade Interpessoais. Segundo o Guia 

PMBOK® (PMI®, 2013), essa técnica corresponderia a, por exemplo, métodos de 

comunicação, conquistar a confiança das partes interessadas, superar a resistência a mudanças 

e resolução de conflitos. Portanto, a resolução de conflitos seria vista como uma ferramenta 

ou técnica útil ou necessária ao gerente de projetos para o cumprimento dos objetivos deste 

processo, e não como um processo em si. 

Ainda na supracitada coluna, na quarta linha, encontra-se Habilidades de 

Gerenciamento, nas quais estão incluídas, entre outras, por exemplo, a facilitação, a influência 

e a capacidade de modificar o comportamento e a negociação. O título deste item poderia 

acarretar alguma confusão conceitual porque habilidades de gerenciamento pressupõem 

habilidades interpessoais, portanto, inerentes a pessoas, assim como todos os demais 

exemplos citados. 

Continuando a analisar os processos de gerenciamento de projetos, encontram-se 

outros indícios de que a administração de conflitos não é adequadamente abordada: 

a) A negociação, talvez uma das técnicas mais conhecidas e utilizadas para 

solucionar conflitos, é citada como ferramenta ou técnica apenas em três 

processos: 9.2 Mobilizar a equipe do projeto, 12.2 Conduzir as aquisições e 12.4 

Encerrar as aquisições; 

b) O gerenciamento de conflitos propriamente dito é citado como ferramenta ou 

técnica em apenas um processo: 9.4 Gerenciar a equipe do projeto; 

c) No grupo de processos “Planejamento”, que representa quase metade dos 

processos listados e é crucial para a consecução dos objetivos do projeto, além 

de uma fonte natural de conflitos, nenhum dos processos cita o gerenciamento de 

conflitos como uma ferramenta ou técnica; apenas um processo cita as técnicas 

de facilitação como tal; 

d) Embora a facilitação seja “ação ou resultado de facilitar, de remover 

dificuldades, embaraços ou impedimentos” (AULETE, 2004) e haja um grupo 
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de processos chamado de “Integração” e que “inclui os processos e as atividades 

necessárias para identificar, definir, combinar , unificar e coordenar os vários 

processos e atividades dos grupos de processos de gerenciamento” (PMI®, 

2013), as técnicas de facilitação são citadas como ferramenta ou técnica em 

apenas um dos seis processos: 4.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto; 

e) O processo 4.3 Orientar e gerenciar o trabalho do projeto, pertencente ao grupo 

de processos de Integração e fundamental por ser “o processo de liderança e 

realização do trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto e 

implementação das mudanças aprovadas para atingir os objetivos do mesmo” 

(PMI®, 2013), não cita o gerenciamento de conflitos ou mesmo as técnicas de 

facilitação em suas ferramentas ou técnicas; 

f) Dos 18 processos que citam as reuniões como ferramentas ou técnicas, nenhum 

o faz em relação ao gerenciamento de conflitos ou a qualquer de suas técnicas; 

g) O processo 4.5 Realizar o controle integrado de mudanças, um dos processos 

cuja efetiva execução (uma vez que mudanças costumam ser inerentes – e 

potencialmente conflitantes – aos projetos) é crucial, não faz nenhuma citação ao 

gerenciamento de conflitos como ferramenta ou técnica; 

h) O processo 4.6 Encerrar o projeto ou a fase comumente lida com situações 

potencialmente conflitantes: muitas vezes há pendências que impediriam, à luz 

do plano de gerenciamento, o encerramento do projeto ou fase e que 

propiciariam, assim, a ocorrência de conflitos. Não há também nenhuma citação 

do gerenciamento de conflitos como ferramenta ou técnica a ser aplicada; 

i) Ações referentes a respostas a riscos previamente identificados, ainda que 

planejadas com antecedência e cuidado, poderiam necessitar de ajustes diante de 

circunstâncias inesperadas (e talvez conflitantes), razão pela qual o 

gerenciamento de conflitos deveria ser citado como ferramenta ou técnica do 

processo 11.6 Controlar os riscos; 

j) Raciocínio semelhante ao utilizado no controle de riscos deveria ser aplicado aos 

processos 6.2 Controlar o cronograma, 7.4 Controlar os custos e 5.6 Controlar 

o escopo, por comporem a tripla restrição (tempo, custo e escopo) dos projetos. 

O procedimento para obtenção da certificação CAPM® parece enfatizar a aquisição 

de conhecimento em algumas áreas em detrimento de outras (ou apenas reflete a própria 

disposição do conteúdo do Guia PMBOK®). Esta seria concedida mediante a satisfação de 
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alguns requisitos de candidatura e a consequente aprovação em exame teórico composto, 

segundo Freitas (2015, p.3), de questões baseadas exclusivamente no conteúdo do Guia 

PMBOK®; destas, apenas 7% referem-se ao gerenciamento das partes interessadas.  

Considerando ainda que a (boa) comunicação é condição básica para um efetivo 

gerenciamento de conflitos, é relevante informar que apenas 7% das questões do exame 

tratam do gerenciamento da comunicação (FREITAS, 2015, p.3). Por fim, para comparação 

com o que se é exigido ainda em outras áreas de conhecimento abordadas no exame, tem-se 

que 11% das questões tratam do gerenciamento de riscos, 11% do gerenciamento do escopo, 

11% do gerenciamento do tempo e 9% do gerenciamento de custos (FREITAS, 2015, p.3).  

Retomando o exemplo dado a respeito da relevância do aprendizado das 

competências socioemocionais segundo o modelo Prado-MMGP de maturidade em 

gerenciamento de projetos, ao analisar o modelo OPM3® de maturidade em gerenciamento 

do PMI® conclui-se haver “o foco na institucionalização do gerenciamento de projetos, mas 

há carência no que concerne à avaliação das competências e dos recursos a serem construídos 

pela organização” (CARVALHO; LAURINDO; PESSÔA; RABECHINI JR., 2005, p. 298). 

Se por um lado o gerenciamento de conflitos não seria abordado adequadamente, por 

outro percebe-se a ênfase nos processos de planejamento e controle (em número de 35 ou 

aproximadamente 75% do número total de processos), outro indício da presença da ideologia 

trazida pela Revolução Burguesa e sua sucessora, a Revolução Industrial, no conteúdo do 

Guia PMBOK®, “but teams, not plans, make projects, and managing a team requires more 

than just planning and controlling” (SHENHAR, 2012). 

A partir da definição de Robbins para conflito, dos indícios acima citados e da 

estruturação do conteúdo do Guia PMBOK® na forma de processos, uma maneira de 

enfatizar talvez a importância do gerenciamento de conflitos nos projetos seria apresentá-lo 

também como um processo, utilizando algumas das entradas, saídas e ferramentas e técnicas 

descritas no guia. 

Quadro 4 - Processo de Gerenciar Conflitos. 

GRUPO DE PROCESSOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE 

ÁREA DE INTEGRAÇÃO 

4.7 GERENCIAR CONFLITOS 

Entradas Ferramentas e Técnicas Saídas 

Ativos de processos 

organizacionais 
Habilidades interpessoais 

Atualizações nos Ativos de 

processos organizacionais 
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Quadro 4 - Processo de Gerenciar Conflitos. 

GRUPO DE PROCESSOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE 

ÁREA DE INTEGRAÇÃO 

Documentos do projeto Opinião especializada 
Atualizações nos documentos do 

projeto 

Fatores ambientais da empresa Reuniões 
Atualizações no Plano de 

Gerenciamento do Projeto 

Plano de Gerenciamento do 

Projeto 
Técnicas de solução de conflitos Registro das questões 

Registro das questões 
Técnicas de tomada de decisão em 

grupo 
Solicitações de mudanças 

Fonte: Autor. 

Uma vez que, em se tratando de conflitos, uma atitude preventiva seria preferível (e, 

possivelmente, menos onerosa) a uma corretiva, tal processo deveria pertencer então à fase de 

monitoramento e controle. E por ser o conflito, em seu sentido negativo, algo potencialmente 

destrutivo, tal processo pertenceria ao grupo de processos de integração, que estão presentes, 

assim como a possibilidade de ocorrência de conflitos, em todas as fases do projeto. 

 

2.6.5 O IPMA® e as Competências para Gerenciar Projetos 

 

Um contraponto interessante a esta visão baseada em processos seria a proposta pela 

International Project Management Association (IPMA®), associação austríaca sem fins 

lucrativos fundada em 1965 e que promove a capacitação de profissionais em gerenciamento 

de projetos. É a primeira associação do gênero de que se tem notícia no mundo, representando 

cerca de 60 associações de diferentes países, que podem atuar nacionalmente (considerando-

se os requisitos e necessidades locais) desde que respeitadas suas diretrizes. 

A missão do IPMA® (2014) é obter o “reconhecimento da profissão na área de 

gestão, através de certificações para gerente de projetos, premiações de grupos de excelência 

na área e também pesquisas de sucesso”, além de “promover publicações variadas sobre 

gerenciamento de projetos e organizar eventos internacionais de grande peso no mercado”. 

Sua Visão é “certificar-se que o Gerenciamento de Projetos seja reconhecido e usado como o 

melhor caminho de cumprir os objetivos em todos os setores: Industriais, Governamentais, 

Terceiro Setor e Comunidade”. Dentre as atividades executadas pelo IPMA®, destacam-se a 

criação de padrões, normas e certificações para profissionais em gerenciamento de projetos 

(incluindo programas e portfólios, de acordo com as competências apresentadas pelo 
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profissional); desenvolvimento, educação, treinamento, pesquisas e publicações; 

estabelecimento de padrões de medições de competências, promoção de eventos e o incentivo 

à criação e desenvolvimento de redes de contatos entre os interessados no assunto. 

Para o IPMA® (2014), projeto é “uma operação com restrições de custos e prazos, 

caracterizada por um conjunto definido de entregas [...], com base em normas e requisitos de 

qualidade”, cujo sucesso é “a apreciação pelas várias partes interessadas dos resultados do 

projeto”, ou seja, “produzir as entregas no prazo e custo seria só uma parte do sucesso”; 

competência seria “uma coleção de conhecimentos, atitudes pessoais, habilidades e 

experiências relevantes necessários para o exercício bem sucedido de uma dada função”. Para 

o instituto, o conceito de eficácia deve ser compreendido sob um ponto de vista mais amplo, 

com um grau de concretude que permita certo grau de abstração ao valorizar também a 

percepção das partes interessadas sobre a utilidade do que lhes foi entregue. 

O IPMA® se propõe a construir sua base de conhecimento em gerenciamento de 

projetos através de uma gestão por competências (ao invés da gestão por processos 

tipicamente representada pelo PMI®) que respeite as diferentes culturas nacionais, o que se 

reflete na flexibilidade de se acrescentar competências que representem determinados traços 

destas culturas, facilitando a aceitação, assimilação e integração, mediante a criação de redes 

de contatos em torno do gerenciamento de projetos. 

Quadro 5 - Mapeamento de Competências por Tipo. 

GRUPO COMPETÊNCIAS 

CONTEXTUAIS 

Orientação do Projeto ● Orientação do Programa ● Orientação do Portfólio ● 

Implementação de Projeto, Programa e Portfólio ● Organização Permanente ● Negócios ● 

Sistemas, Produtos e Tecnologias ● Gerência de Pessoal ● Saúde, Segurança, Proteção e 

Meio Ambiente ● Finanças ● Legislação 

COMPORTAMENTAIS 

Liderança ● Comprometimento e Motivação ● Autocontrole ● Argumentação ● 

Relaxamento ● Abertura ● Criatividade ● Orientação a Resultados ● Eficiência ● Conselho 

● Negociação ● Resolução de Conflitos ● Confiabilidade ● Apreciação de Valores 

TÉCNICAS 

Sucesso no Gerenciamento de Partes Interessadas ● Requerimento do Projeto e Objetivos ● 

Riscos e Oportunidades ● Qualidade ● Organização do Projeto 

Trabalho em Equipe ● Resolução de Problemas ● Estruturas do Projeto ● Escopo e Produtos 

● Tempo e Fases do Projeto ● Recursos ● Custos e Finanças ● Aquisições e Contratos ● 

Mudanças ● Controle e Relatórios ● Informação e Documentação ● Comunicação ● 

Iniciação ● Encerramento 

Fonte: International Project Management Association, 2014. Adaptado pelo autor. 

Para Carbone (2011), a gestão de competências constituiria “uma metodologia 

focada nos negócios, no mercado e no desenvolvimento profissional permanente”, 

pressupondo que “o maior patrimônio das organizações são as competências dos seus 

funcionários” (Sveiby, 1998, Davenport, 2001, Edvisson e Malone, 2001 apud CARBONE, 
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2011). Por outro lado, a gestão por processos seria uma metodologia centrada na concepção, 

elaboração, desenvolvimento e aprimoramento contínuo dos processos (notadamente os 

referente a negócios) que permitiriam  à organização atingir seus objetivos. Uma vez que 

processos são compostos por atividades suportadas por recursos, sobretudo humanos, estes 

deveriam desenvolver competências que os permitissem executar efetivamente tais atividades. 

Figura 5 - Melhoria como estratégia de negócio. 

 

Fonte: Associates in Process Improvement, 2014. Adaptado pelo autor. 

 

A gestão por competências e a gestão por processos guardariam uma estreita relação: 

ambas são focadas em negócios e no necessário aprimoramento (competências) das atividades 

(processos) que os sustentam. Ocorre que talvez haja a preponderância de uma sobre a outra: 

por exemplo, como pensar em conceber, elaborar, desenvolver e aprimorar um processo sem 

que haja um conjunto de competências para tal, ou como ter processos sem ter uma prévia 

competência necessária para compreender o negócio? 

A Associates in Process Improvement, organização norte-americana dedicada a 

prestar consultoria para a melhoria de processos de negócios, sugere também a 

preponderância das competências sobre aqueles. Partindo-se de um propósito que origina 

missão, visão e valores corporativos, estabelecem-se processos de negócios passíveis de 

melhoria ao longo do ciclo de vida da organização, de acordo com suas necessidades, como 

explicado na Figura 4. 

Para Shenhar (2012), o gerenciamento de projetos atualmente em voga foi concebido 

segundo preceitos de cinquenta anos atrás, e não mudou muito desde então apesar dos 

notáveis avanços da ciência e tecnologia: o objetivo continuaria sendo finalizar projetos 

dentro do custo, escopo e prazo estabelecidos (a chamada Tripla Restrição, citada no Guia 
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PMBOK®), através de um conjunto de atividades planejadas e executadas que devem 

obedecer a um plano predefinido e que não consideraria suficientemente as incertezas. Ainda 

segundo Shenhar (2012), o gerenciamento de projetos seria subdividido em duas partes 

interagentes e interdependentes.  

A primeira, chamada de Science, corresponderia a 20% do esforço que se dedicaria 

ao projeto e dela fariam parte elementos tangíveis, como as técnicas e práticas para a 

estruturação deste (por exemplo, o Guia PMBOK®).  

A segunda, a denominada Art, corresponderia a 80% do esforço, “the part that is not 

outlined in books or formal applications and includes many aspects driven by personal 

experience or style”, e dela fariam parte elementos intangíveis (como, por exemplo, a 

incerteza, motivação e flexibilidade). Prossegue afirmando que a segunda parte deveria ter 

seus elementos mais críticos formalmente apresentados como algo pertencente e necessário à 

primeira parte – um importante indício do poder e da influência que um discurso cujo 

conteúdo é formalmente apresentado pode ter. 
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CAPÍTULO  3 - METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, serão apresentados os passos metodológicos adotados na pesquisa. O 

primeiro passo foi definir a abordagem, natureza e os objetivos metodológicos. O segundo, foi 

definir os procedimentos metodológicos, enquanto o terceiro tratou da estruturação do 

instrumento de coleta de dados. Por fim, descreve-se como se deu a padronização, o 

processamento e a análise dos dados obtidos. 

3.1 Definição da abordagem, da natureza e dos objetivos 

Quanto à abordagem, esta se deu através da pesquisa qualitativa e quantitativa, 

conjuntamente, porque, assim, seus respectivos pontos fortes e fracos foram complementares, 

aprimorando a qualidade do trabalho desenvolvido (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.34). 

Para Gerhardt e Silveira (2009, p.32-34), a pesquisa qualitativa preocupa-se com 

aspectos da realidade que não poderiam ser quantificados, buscando, portanto, mostrá-la a 

partir da compreensão e explicação das interações sociais, utilizando uma abordagem 

aprofundada e ilustrativa. Inicialmente aplicada à Antropologia e Sociologia, difundiu-se 

também na Psicologia e Educação, como um contraponto a um modelo único de pesquisa, de 

natureza positiva e representado pela pesquisa quantitativa. Esta, por sua vez, buscaria 

explicar a realidade através da análise matemática de dados obtidos mediante a utilização de 

instrumentos concebidos segundo certos limites e aplicados sobre uma amostra de uma 

determinada população com o intuito de generalizar os resultados oriundos desta análise. 

O referencial teórico utilizado indica que o gerenciamento de conflitos nos projetos 

seria talvez melhor compreendido através de sua contextualização a partir de diferentes 

referências, que guardariam uma relação entre si, não tão facilmente compreendida, mas que 

se revelaria capaz de explicar a complexidade do assunto a partir da análise dos diferentes 

elementos que atuaram e atuam sobre este. Por outro lado, reconhecendo que alguns destes 

elementos poderiam ter suas possíveis interações analisadas sob um ponto de vista 

estritamente matemático (talvez considerado como mais prático, inclusive pela comunidade 

envolvida com o assunto), supõe-se que a combinação das duas abordagens trouxe um 

resultado mais esclarecedor, cientificamente falando. 

Quanto à natureza, a mesma foi aplicada, uma vez que se buscou primeiro salientar a 

importância do gerenciamento de conflitos diante da comunidade envolvida com o 

gerenciamento de projetos e, em seguida, oferecer subsídios para sua aplicação pelos 

respectivos gerentes brasileiros no cotidiano sob sua responsabilidade. 



69 

Quanto aos objetivos, a pesquisa foi inicialmente exploratória, utilizando-se de um 

levantamento bibliográfico para oferecer maior familiaridade com o problema apresentado 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.35), uma vez que se supôs ser o assunto carente de maior 

compreensão pela população objeto de análise. Por se ter efetuado também uma análise 

documental (no caso, o conteúdo do Guia PMBOK®), tem-se que a pesquisa foi descritiva. 

Por fim, a pesquisa foi ainda explicativa, por procurar explicar a ocorrência de fenômenos 

através dos resultados oferecidos (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.35). 

3.2 Definição dos Procedimentos 

Utilização da pesquisa experimental no campo, através de um instrumento de coleta 

de dados, bem como das pesquisas bibliográfica e documental. 

A partir de uma população que se julgou infinita, o que, para Fricke (2009, p.90), 

seria aquela onde o número exato de seus indivíduos é muito grande ou difícil de ser 

mensurado, obteve-se uma amostra estatisticamente representativa e constituída por 

brasileiros natos, de nível sênior e que exerçam a função de gerente de projetos. Com isto, foi 

possível a realização de uma inferência estatística, ou seja, a generalização dos resultados 

obtidos à população em questão. 

O instrumento de coleta de dados foi disponibilizado por correio eletrônico (e-mail) 

ou diretamente nas redes sociais LinkedIn e Twitter, bem como para o círculo de contatos 

profissionais; os dados obtidos foram armazenados automaticamente em uma planilha 

eletrônica tão logo foram coletados. Dependendo das informações obtidas a partir da análise 

preliminar dos dados de um determinado indivíduo, novas questões foram a ele enviadas para 

aprofundar o entendimento destas informações. 

Houve ainda uma tentativa de disponibilizar o instrumento de coleta de dados aos 15 

Capítulos (Chapters) que o PMI® possui atualmente em atividade no Brasil: a fim de 

formalizar e enfatizar o pedido de participação de seus afiliados, contatos foram feitos através 

de correio eletrônico com cada um dos membros de suas diretorias, apresentando a pesquisa, 

seus objetivos e relevância para solicitar-lhes a disponibilização do questionário; destes 

Capítulos, apenas dois responderam e se dispuseram a tal empreitada. Tentativa idêntica foi 

feita junto ao IPMA®: apenas uma resposta foi obtida, sem, no entanto, a comprovação da 

disponibilização do questionário junto aos respectivos associados. 

Por outro lado, partindo-se dos objetivos desta pesquisa e dos resultados obtidos a 

partir do instrumento de coleta de dados, considerou-se o Guia PMBOK® uma fonte 

imprescindível, que foi analisado por meio de uma inflexão à técnica Análise de Conteúdo. 
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Primeiramente, mostrou-se um entendimento sobre as características da narrativa do Guia 

PMBOK® e, ele, como objeto social discursivo. Dentre as definições para discurso, tem-se 

“um encadeamento de palavras e de frases que obedecem a regras gramaticais e lógicas de 

coerência, para comunicar (ou significar) alguma coisa aos demais” (FISCHER; GONDIM, 

2009, p.10). Por lógica pode-se entender como sendo o “modo de raciocinar próprio de 

alguém ou de um grupo”, enquanto coerência seria a “relação lógica e harmônica entre ideias, 

atos, situações etc.” (AULETE, 2004). Então, um discurso traria em si um raciocínio lógico 

elaborado coletivamente, fruto da vivência individual dentro de um contexto social onde o 

pensamento de seus integrantes traria alguma coerência. Não faria muito sentido, portanto, 

tratar um discurso como algo de autoria exclusiva de um indivíduo ou entidade. 

É nessa medida que o Guia PMBOK® seria um discurso porque “expressa também 

um pensamento coletivo construído a partir do lugar que a pessoa ocupa no mundo social” 

(FISCHER; GONDIM, 2009, p.10). Assim, uma vez que sua base de conhecimento seria 

formada pelas contribuições (desde que julgadas pertinentes ao gerenciamento de projetos) de 

voluntários de quaisquer nacionalidades, o Guia PMBOK® expressaria um conhecimento 

internacional sobre gerenciamento de projetos. Faria sentido dizer então que o conteúdo de 

um discurso representaria a lógica e a coerência predominantes segundo a visão de um 

indivíduo e⁄ou entidade que, situado (a) em um contexto social que lhe permita vivenciar (ou 

perceber) determinadas experiências, reclamaria para si sua autoria ao captar e compilar sua 

essência. Este conteúdo, por sua vez, estaria sujeito às influências de seu autor, que poderiam 

não reproduzir sua totalidade ou a verdadeira essência do que se vivenciou e/ou percebeu, 

distorcendo-o ou encurtando-o. 

O conteúdo de um discurso traria ainda um significado cujo sentido seria algo 

relativo, percebido distintamente de acordo com as crenças de quem com ele tivesse contato. 

Isto traria duas consequências principais: a criação de uma dicotomia, onde o autor de um 

determinado discurso se imagina o dono da verdade em detrimento dos demais, que nada 

sabem, e a consequente resistência por parte destes em aceitar qualquer discurso que não 

corresponda a suas crenças, ainda que traga legitimamente um conteúdo válido.  

A relação entre discurso e conteúdo que se buscou mostrar acima tem a função de 

mostrar que a Análise de Conteúdo não se furta em certa medida ao sentido que se atribui às 

unidades de sentido, que são os instrumentos técnicos da Análise de Conteúdo. Essas 

unidades também têm um sentido para quem as extrai dos textos nos quais cumprem, muitas 

vezes, a função de discurso e conteúdo simultaneamente (BARDIN, 1977). 
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3.3 Estruturação do Instrumento de Coleta de Dados 

Questionário eletrônico com perguntas a cujas alternativas de resposta, quando foi o 

caso, foram atribuídos valores que permitiram a padronização dos respectivos dados para 

posterior análise e elaboração de conclusões, organizado da seguinte forma: 

 

3.3.1 Identificação do Entrevistado 

a) Nome; 

b) Estado da Federação onde nasceu; 

c) Sexo; 

d) Idade; 

e) E-mail; 

Através do Estado da Federação (UF), sexo e idade foi possível a verificação de 

eventuais diferenças nos resultados obtidos em nível regional, de gênero e etário, algo que, 

considerando-se o referencial teórico deste trabalho a respeito do ato de aprender enquanto 

oriundo também da experimentação, seria plausível de existir face à possível variedade de 

experiências de vida dos entrevistados e a própria diversidade sociocultural do país. O correio 

eletrônico (e-mail) permitiu um contato direto sempre que se fez necessário, como, por 

exemplo, nos pedidos de esclarecimento sobre as respostas. 

 

3.3.2 Formação do Entrevistado 

 

Quais das seguintes certificações em gerenciamento de projetos o sujeito possui, com 

as seguintes alternativas: 

 

a) Não possui certificações em gerenciamento de projetos;  

b) CAPM; 

c) PMP; 

d) Outro. 

Buscou-se através das alternativas acima apurar se haveria alguma distinção 

relevante por grupo (profissionais certificados e não certificados) nos resultados obtidos. De 

acordo com o que o referencial teórico mostra ao discorrer sobre o PMI®, sua finalidade, 

estruturação e disseminação em nível mundial, uma das suposições deste trabalho foi a 
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elevada influência do PMI® sobre os gerentes de projetos brasileiros, sejam eles certificados 

ou não pelo instituto, então, fez sentido apurar se haveria distinção desta influência em se 

tratando do gerenciamento de conflitos.  

Caso não possua as certificações CAPM® ou PMP®, qual dos seguintes requisitos o 

sujeito atenderia: 

a) Nível médio (Segundo Grau) completo e no mínimo 01 ano de experiência (tendo 

exercido ou não atividades de liderança e direção de tarefas); 

b) Nível médio (Segundo Grau) completo e no mínimo 05 anos de experiência 

(sendo no mínimo 04 anos em atividades de liderança e direção de tarefas); 

c) Nível superior (de no mínimo 04 anos - bacharel ou equivalente) completo e no 

mínimo 03 anos de experiência (sendo no mínimo 02 anos em atividades de 

liderança e direção de tarefas); 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

As alternativas acima foram utilizadas para avaliar se o entrevistado, caso não 

possuísse as certificações “CAPM®” ou “PMP®”, possuia um nível considerado sênior em 

gerenciamento de projetos, uma vez que reproduzem os mesmos critérios para a obtenção de 

tais certificações, segundo o PMI®.  

De acordo com os objetivos deste trabalho, optou-se por uma amostra principal 

formada por indivíduos com um nível de experiência profissional tal que isto fosse um 

atestado de senioridade em gerenciamento de projetos. Assim sendo, supôs-se também que 

seriam maiores as possibilidades de se ter indivíduos com uma vivência considerável em 

gerenciamento de conflitos (visto que, segundo o referencial teórico, projetos seriam 

naturalmente suscetíveis à ocorrência de conflitos), o que contribuiria positivamente para a 

qualidade das informações que se pudessem obter a partir da análise das respostas. Uma vez 

que, também segundo o referencial teórico, uma certificação em gerenciamento de projetos 

concedida pelo PMI® seria um atestado de nível de conhecimento profissional no assunto, o 

uso dos critérios para sua concessão pareceu indicado a serem aplicados aos profissionais de 

gerenciamento de projetos que não foram certificados por ele. 

 

3.3.3 Sobre Gerenciamento de Conflitos 

 

Quantas horas de educação formal (como a participação em cursos, seminários ou 

treinamentos, por exemplo) o sujeito realizou em gerenciamento de conflitos: 
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a) Até 8 horas (valor: 1,0); 

b) Entre 8 e 40 horas, inclusive (valor: 2,0); 

c) Acima de 40 horas (valor: 3,0); 

d) Não possui educação formal em gerenciamento de conflitos (valor: 0,0). 

Os limites temporais acima foram estabelecidos a partir de informações obtidas sobre 

os cursos Fundamentos de Negociação, Negociação Avançada, Especialização Profissional 

em Negociação na Vision Desenvolvimento de Pessoas (www.vision.com.br), empresa que 

desde 1990 se dedica ao desenvolvimento organizacional através das pessoas. Para 

estabelecer o nível de conhecimento em gerenciamento de conflitos, os mesmos 

corresponderiam aos níveis baixo (até 8 horas), médio (entre 8 e 40 horas, inclusive) e alto 

(acima de 40 horas). A opção pelos cursos de negociação deveu-se à relevância desta 

competência para o gerenciamento de conflitos, em conformidade com o referencial teórico 

apresentado sobre o conflito e suas principais táticas e estilos de abordagem para solucioná-lo, 

além do fato de que “numa economia globalmente integrada, as negociações entre pessoas de 

diferentes contextos culturais são cada vez mais frequentes” (ALMEIDA; CARVALHAL; 

SOBRAL, 2012). 

Por outro lado, por educação formal em gerenciamento de conflitos entende-se 

basicamente como o ensino (através de cursos, seminários e treinamentos, por exemplo) de 

técnicas estruturadas segundo normas oriundas da Psicologia (MOSCOVICI, 2007 apud 

DANTAS, 2009, p.56) e que prescreveriam um conjunto de procedimentos logicamente 

organizados para conduzir a bom termo a abordagem de um conflito. Para exemplificar 

apenas algumas destas técnicas, cita-se a negociação, mediação e facilitação. 

Caso o sujeito não possua educação formal em gerenciamento de conflitos, quais 

seriam os motivos para isto: 

a) Acredita que o gerenciamento de conflitos seria melhor conduzido 

informalmente (valor: 0,0); 

b) Acredita que há outros assuntos mais relevantes para si e⁄ou para a comunidade 

(indivíduos, instituições e empresas) que pratica o gerenciamento de projetos 

(valor: 1,0); 

c) Julga o gerenciamento de conflitos irrelevante ou pouco relevante para a 

comunidade (indivíduos, instituições e empresas) que pratica o gerenciamento 

de projetos (valor: 2,0); 

http://www.vision.com.br/
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d) Percebe pouco ou nada sobre o gerenciamento de conflitos no conteúdo das 

práticas de gerenciamento de projetos que utiliza (valor: 3,0); 

e) Reconhece a importância da educação formal no assunto, mas lhe faltam 

oportunidade, tempo e⁄ou recursos para investir nisto (valor: 4,0). 

Como o sujeito busca solucionar, primeiramente, um conflito significativo ou 

potencialmente significativo durante o gerenciamento de projetos sob sua responsabilidade: 

a) Utilizando técnicas formais de solução de conflitos, como a facilitação, 

negociação e mediação, entre outras (valor: 0,0); 

b) Utilizando técnicas e práticas descritas no Guia PMBOK® do PMI® (valor: 

1,0); 

c) Informalmente (valor: 2,0). 

 

De acordo com o referencial teórico apresentado, o conteúdo do Guia PMBOK® 

suscitaria uma formalidade no trato do gerenciamento de projetos, ao mesmo tempo em que é 

superficial ou mesmo ausente a respeito do gerenciamento de conflitos nos projetos. Por outro 

lado, a cultura do jeito supostamente seria utilizada pelos gerentes de projetos brasileiros ao 

abordarem os conflitos nos projetos sob sua responsabilidade, um contraponto a uma 

formalidade em geral incômoda por ir de encontro às características normalmente atribuídas 

ao brasileiro típico; ainda que tal modo de assim proceder não seja exatamente aplicável a tal 

circunstância, o fato de simbolizar uma contestação à formalidade poderia, como se supôs 

neste trabalho, explicar um determinado nível apurado de educação formal em gerenciamento 

de conflitos. Esta pergunta, portanto, confrontaria formalidade (representada pela primeira e, 

de certa forma, segunda alternativa) e informalidade da cultura do jeito (representada pela 

terceira alternativa). 

As três últimas perguntas representaram a relação que se supôs haver entre o ensino e 

a aprendizagem, como descrito nas suposições e referencial teórico deste trabalho, quando 

este realiza um breve resumo histórico do aprendizado e sua sustentação na teorização e 

experimentação, que culmina com a ênfase recente no ensino das competências 

socioemocionais e, por fim, na própria abordagem realizada pelo conteúdo do Guia 

PMBOK® sobre o gerenciamento de conflitos. Portanto, através destas perguntas, o estudo se 

baseou na afirmação de que “o ensino não existe por si mesmo, mas na relação com a 

aprendizagem” (MOTA; PEREIRA, 2015, p.10) e na assimilação e consequente pertinência 

da aplicação racional dos conhecimentos pedagogicamente adquiridos para inferir o nível de 
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aprendizado dos entrevistados em gerenciamento de conflitos. Por outro lado, muito embora 

se acreditasse também na influência relevante que as experiências sociais dos entrevistados 

teriam em seu processo de aprendizado enquanto indivíduos e profissionais (MOTA; 

PEREIRA, 2015, p.11), isto não foi considerado para fins desta inferência diante da 

complexidade para mensurar o impacto real de tal influência. Portanto, para fins de 

mensuração do nível de aprendizado de um determinado indivíduo, foram considerados, 

conjuntamente: 

a) Seu nível de educação em gerenciamento de conflitos (vide pergunta n° 8) e 

b) A utilização por este, primeiramente, de técnicas formais de solução de conflitos, 

como a facilitação, a negociação e a mediação, entre outras, ao se deparar com 

um conflito potencialmente significativo (vide pergunta n° 10). 

3.4 Padronização, processamento e análise dos dados obtidos 

A padronização dos dados obtidos realizou-se a partir dos valores atribuídos às 

alternativas de algumas variáveis (perguntas) do questionário. Feito isto, para a obtenção de 

amostras passíveis de análise e extração de informações foi utilizado o Método de Cochran 

(1965 apud FRICKE, 2009, p.90). A razão que motivou a adoção deste método foi a 

relevância e importância que seu criador, o estatístico norte-americano William Cochran, 

possui entre os estatísticos de seu país e à comunidade científica mundial, por suas variadas e 

originais contribuições no campo da Estatística, como as pesquisas sobre a análise de dados 

de estudos observacionais, ou seja, aqueles que pretendem apurar possíveis relações causa-

efeito a partir de uma amostra obtida de forma não aleatória (JOHNS HOPKINS, 2015). Tais 

contribuições o tornaram um autor clássico (PESSOA; SILVA, 1998) no assunto. 

Uma amostra não aleatória é aquela obtida através de um critério de seleção 

preestabelecido e que agrupa os indivíduos de uma determinada população, ocorrendo então a 

seleção propriamente dita; ao se agrupar os indivíduos da população de gerentes de projetos 

brasileiros segundo as variáveis do instrumento de coleta de dados, tem-se uma amostra desta 

natureza. O fato deste trabalho, de certa forma e considerando seus objetivos, também buscar 

a existência de possíveis relações causa-efeito em amostras não aleatórias corroborou a 

escolha deste método. O Método de Cochran pode ser descrito através da seguinte fórmula: 

n = (z*(CV⁄ε))² 

Onde: 

n é o número de indivíduos da amostra referente a uma população infinita; 
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z é o valor correspondente à probabilidade de confiança adotada, segundo a tabela da 

curva Normal; 

CV é o Coeficiente de Variação.  

Para obter este coeficiente, foi necessário, antes, calcular a Média Aritmética (ẍ) da 

distribuição de frequências, obtida pela fórmula: 

ẍ = (∑fᵢ*xᵢ)⁄n 

Onde: 

ẍ é a média aritmética da distribuição de frequências; 

fᵢ é uma determinada frequência; 

xᵢ é a média intervalar de um determinado intervalo de frequência; 

n é o número de indivíduos da amostra considerada. 

Como foram utilizadas amostras superiores a 20 indivíduos, observando Fricke 

(2009, p.38), foi utilizada a distribuição de frequências como base de cálculo. A Variância 

Absoluta (s²), obtida pela fórmula: 

s² = (∑ (fᵢ*xᵢ²)⁄n)–(ẍ)² 

Onde: 

s² é a variância absoluta; 

fᵢ é uma determinada frequência; 

xᵢ é um determinado intervalo de frequência; 

n é o número de indivíduos da amostra considerada; 

ẍ é a média aritmética da distribuição de frequências. 

O Desvio Padrão (s), obtido pela extração da raiz quadrada da Variância Absoluta 

(s²), foi dividido pela Média Aritmética (ẍ) para calcular o Coeficiente de Variação. Este 

coeficiente determinou se a Média Aritmética seria utilizada como medida para determinar a 

tendência central da amostra utilizada ou se foi necessário calcular a Moda ou a Mediana, 

outras duas medidas de tendência central. Assim: 

 

a) Se o Coeficiente de Variação foi menor que 0,3, a Média Aritmética foi 

utilizada; 

b) Se o Coeficiente de Variação foi maior ou igual a 0,3 e menor ou igual a 0,6, a 

Mediana foi utilizada, calculada a partir da seguinte fórmula:  
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Md = lᵢ+(((n⁄2)-fₐₐ)*hᵢ)⁄fᵢ 

Onde: 

Md é a Mediana; 

lᵢ é o limite inferior do intervalo de frequência cuja frequência acumulada 

contém o resultado de n⁄2; 

n é o número de indivíduos da amostra considerada; 

fₐₐ é a frequência acumulada anterior ao intervalo de frequência cuja frequência 

acumulada contém o resultado de n⁄2; 

hᵢ é a amplitude parcial dos intervalos de frequência da amostra, obtida a partir 

do quociente entre a amplitude total (por sua vez, a diferença entre o limite 

superior e inferior da amostra) e a raiz quadrada do número de indivíduos da 

amostra; 

fᵢ é a frequência do intervalo de frequência cuja frequência acumulada contém o 

resultado de n⁄2. 

c) Se o Coeficiente de Variação foi maior que 0,6, a Moda foi utilizada, calculada a 

partir da seguinte fórmula: 

Mo = lᵢ+(dᵢ⁄(dᵢ+dᵢᵢ))*hᵢ 

Onde: 

Mo é a Moda; 

dᵢ é a diferença entre a frequência do intervalo de frequência com a maior 

frequência da amostra e a frequência do intervalo anterior a este intervalo; 

dᵢᵢ é a diferença entre a frequência do intervalo de frequência com a maior 

frequência da amostra e a frequência do intervalo posterior a este intervalo; 

hᵢ é a amplitude parcial dos intervalos de frequência da amostra, obtida a partir 

do quociente entre a amplitude total (por sua vez, a diferença entre o limite 

superior e inferior da amostra) e a raiz quadrada do número de indivíduos da 

amostra; 

ε é a margem de erro relativo, o nível de precisão que se desejaria obter. 

Para fins de inferência estatística, ou seja, a generalização dos resultados obtidos 

para a população em questão, uma variável referente a uma determinada amostra obtida foi 

objeto de análise, respeitando-se os seguintes parâmetros: 
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a) n grande, ou seja, maior que 30 indivíduos (FRICKE, 2009, p.90). Sempre que 

necessário, a seleção de amostras menores obtidas da principal foi feita 

aleatoriamente, utilizando-se a função ALEATÓRIO() do software Excel; 

b) z correspondendo a uma probabilidade de confiança maior que 80%; 

c) ε igual a 10%. 

Para enriquecer a análise dos dados e a extração das informações, também se buscou 

apurar eventuais relações entre as variáveis, utilizando-se de elementos de Regressão Linear 

Simples, como o Coeficiente de Correlação de Variáveis e o Coeficiente de Determinação. O 

cálculo do Coeficiente de Correlação de Variáveis se deu através da seguinte fórmula: 

R = (n∑(Xᵢ*Yᵢ)-(∑Xᵢ)*(∑Yᵢ))⁄((√n∑(Xᵢ)²-(∑Xᵢ)²)*((√n∑(Yᵢ)²-(∑Yᵢ)²))) 

Onde: 

R é o Coeficiente de Correlação; 

X é a variável independente, explicativa (sendo Xᵢ uma determinada frequência da 

amostra considerada); 

Y é a variável dependente, a resposta à variável X (sendo Yᵢ uma determinada 

frequência da amostra considerada); n é o número de indivíduos da amostra. 

Para Fricke (2009, p.123), o Coeficiente de Correlação tem valores situados entre -1 

e 0 (Correlação Negativa) e 0 e 1 (Correlação Positiva), sendo mais fraca a correlação quanto 

mais próximo for de zero e mais forte quanto mais próximo for de -1 ou 1. 

Quadro 6 - Graus de correlação entre variáveis. 

R (Positiva ou Negativa) Grau de Correlação 

0 Sem Correlação Linear 

> 0 e < 0,3 (-0,3) Correlação Linear Fraca 

>= 0,3 (-0,3) e < 0,6 (-0,6) Correlação Linear Média 

>= 0,6 (-0,6) e < 0,8 (-0,8) Correlação Linear Forte 

>= 0,8 (-0,8) e < 1 (-1) Correlação Linear Muito Forte 

1 (-1) Correlação Linear Perfeita 

Fonte: FRICKE, Ruth Marilda. Métodos estatísticos e a administração ⁄ Ruth Marilda Fricke, Iara Denise 

Endruweit Battisti, Antônio Édson Corrente. Ijuí: Ed. Ijuí, 2009, p.123. Adaptado pelo autor. 

O cálculo do Coeficiente de Determinação deu-se através da seguinte fórmula, 

R²=(R)²*100, onde R² é o Coeficiente de Correlação. Por fim, foi realizado um Teste de 
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Hipótese com a pergunta contida no título deste trabalho, para verificar sua aceitação ou 

rejeição, de acordo com o que se segue: 

Z˳=(ẍ-μ)⁄(s⁄√n) 

Onde: 

Z˳é a estatística de teste; 

ẍ é a média aritmética da distribuição de frequências; 

μ é o parâmetro para validação da hipótese; 

s é o desvio padrão; 

n é o número de indivíduos da amostra. 

Para efeito de cálculo, uma vez que não haveria uma informação prévia confiável 

sobre o nível de aprendizado atual em gerenciamento de conflitos, o que, por sua vez, seria 

considerado como o parâmetro de comparação, foi utilizado como tal a Média Aritmética, a 

Mediana ou Moda, que melhor representaram a distribuição de frequências de acordo com o 

Coeficiente de Variação apurado. Segundo Fricke (2009, p.67), para um coeficiente de até 

30%, a Média Aritmética seria a melhor representante, enquanto a Mediana o seria para um 

coeficiente maior que 30 e menor que 60%, e a Moda, um coeficiente acima de 60%. 

A aceitação ou rejeição da hipótese ocorre da seguinte forma: se Z˳ for menor ou 

igual a μ, a hipótese é aceita, do contrário, é rejeitada. 
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CAPÍTULO  4 - DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS E  

INFORMAÇÕES OBTIDOS 

Uma das motivações originais deste trabalho, talvez a principal, foi supor que a 

questão do conflito interpessoal, se considerada segundo a relevância que se pretendeu 

demonstrar aqui, seria algo que não chamava a devida atenção por parte dos envolvidos em 

gerenciamento de projetos, o que em parte poderia ser explicado pela forma como o PMI® 

demonstrava tratar o assunto ao se analisar o conteúdo do Guia PMBOK®. Assim, muito 

embora este trabalho não tenha a pretensão de esgotar o debate sobre o tema, quiçá alguns 

resultados obtidos com a pesquisa de campo possam corroborar inicialmente esta suposição e, 

em seguida, as demais aqui apresentadas. 

4.1 Descrição dos dados obtidos 

Através da aplicação do instrumento de coleta de dados, obteve-se uma amostra 

principal composta por 112 indivíduos pertencentes à população objeto deste estudo. A 

respeito das respostas obtidas, seria importante frisar que foram solicitados a alguns 

entrevistados, por correio eletrônico, esclarecimentos julgados necessários. 

Assim, a cinco entrevistados que afirmaram, primeiramente, buscar solucionar um 

conflito através de técnicas formais para tal (embora não possuíssem educação formal no 

assunto), foi enviada a seguinte pergunta: “Você afirmou que não possui educação formal em 

gerenciamento de conflitos e que diante de um conflito significativo ou potencialmente 

significativo utiliza primeiramente técnicas formais de solução de conflitos como a 

facilitação, negociação e mediação, entre outros. Assim, gostaria de saber onde e de que 

forma aprendeu a utilizar tais técnicas.”. Para quatro desses entrevistados (que não possuíam 

certificação “PMP®” e⁄ou “CAPM®”), tal conhecimento foi obtido basicamente na prática, 

no exercício das atividades profissionais, enquanto para o outro isto se deu também através da 

formação familiar e escolar. Tais respostas foram interpretadas como um indício de que o 

aprendizado em gerenciamento de conflitos não se daria apenas através da respectiva 

educação formal, mas também das experiências de vida, incluindo aí as obtidas junto ao 

ambiente familiar e escolar, conforme descrito no referencial teórico da pesquisa. 

Aos 15 entrevistados que afirmaram buscar solucionar um conflito utilizando-se 

primeiramente das técnicas e práticas contidas no Guia PMBOK®, foi enviada a seguinte 

pergunta: “Diante de um conflito significativo ou potencialmente significativo, você utiliza 

primeiramente técnicas formais de solução de conflitos porque a) identifica claramente tais 
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técnicas no conteúdo do Guia PMBOK® ou b) não identifica claramente tais técnicas no 

conteúdo do Guia PMBOK®, mas, conhecedor (por outros meios) de sua relevância para o 

gerenciamento de conflitos, as utiliza.”: 08 deles escolheram a alternativa (a) e sete, a (b). Um 

destes ainda afirmou espontaneamente que “a única instituição de gestão de projetos que eu 

acredito avaliar competências comportamentais formalmente (critério de certificação) é o 

IPMA®, pois as outras (PMI®, PRINCE2® e outras) são somente para caráter informativo”, 

enquanto 02 afirmaram que o PMI® dispõe de vários artigos e livros sobre gerenciamento de 

conflitos, no entanto, disponibilizados apenas para os associados.  

Feitos estes esclarecimentos preliminares, passamos à análise propriamente dita 

através da apresentação das respostas obtidas, segundo a qualificação dos entrevistados como 

ilustrado no Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Distribuição dos entrevistados segundo o sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

No intuito de se apurar possíveis diferenças no gerenciamento de conflitos segundo o 

sexo, buscou-se obter uma amostra numericamente equilibrada, todavia, durante o período de 

coleta de dados, percebeu-se que o gerenciamento de projetos no Brasil seria, talvez, uma 

atividade predominantemente exercida por indivíduos do sexo masculino. Isto explicaria, 

portanto, o desequilíbrio entre o número de entrevistados. 

A distribuição geográfica dos entrevistados, ilustrada no Gráfico 2, pareceu seguir a 

distribuição geográfica dos associados do PMI® no Brasil (SOTILE, 2015): por exemplo, a 

maior concentração de indivíduos da amostra principal (aproximadamente 45%) é oriunda dos 

estados do Rio de Janeiro e São Paulo, algo semelhante em relação aos associados do PMI® 

(aproximadamente 57% de concentração em tais estados, conjuntamente). Resultados 

análogos, proporcionalmente falando, foram encontrados para Distrito Federal, Bahia, Goiás, 

Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul, unidades onde há Capítulos (representações) 
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do PMI®. Ao que parece, isto seria indício de que haveria uma relação diretamente 

proporcional entre nível de atividade econômica e a demanda pelo gerenciamento de projetos, 

ao tempo em que reforça o caráter econômico como apresentado no referencial teórico. 

Gráfico 2 - Distribuição dos entrevistados por UF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

É possível observar no Gráfico 3 que a quase totalidade dos entrevistados encontra-  

-se na fase adulta (97%), permitindo imaginar que tal resultado se deve a alguns aspectos em 

particular. Primeiro, por causa das exigências para a obtenção, em geral, de uma certificação 

em gerenciamento de projetos. Atualmente, o PMI® e outras organizações similares exigem 

um diploma de nível superior, assim, considerando que um jovem ingressasse numa 

universidade aos 18 anos e a duração média de um curso superior ser de quatro anos, apenas 

aos 22 anos estaria habilitado a se candidatar à certificação desta natureza. Além disto, ainda 

se exige em geral experiência no assunto, aumentando o tempo necessário para a obtenção da 

certificação. 

Segundo, pela idade média do brasileiro que decide se aposentar. De acordo com o 

Ministério do Trabalho (ROLIM, 2015), tal idade seria de 58 anos, ou seja, inferior à mínima 

estabelecida pelo IBGE e adotada neste trabalho para classificar um indivíduo como idoso (a 

partir dos 60 anos). 
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Gráfico 3 - Distribuição dos entrevistados por classificação etária. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  o autor. 

No Gráfico 4 há três aspectos a destacar em se tratando das certificações em 

gerenciamento de projetos. O primeiro seria a preocupação em se obter um número igual de 

entrevistados não certificados e certificados “PMP®” e⁄ou “CAPM®”, para que se apurasse a 

existência ou não de diferenças entre estes grupos. Conforme a análise de conteúdo 

apresentada no referencial teórico, a abordagem superficial do assunto pelo Guia PMBOK® e 

sua influência relevante sobre os gerentes de projetos brasileiros poderia interferir no 

aprendizado, assim, uma vez que foi atingido um equilíbrio numérico foi possível realizar a 

devida comparação de resultados. 

Gráfico 4 - Distribuição dos entrevistados segundo suas certificações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor. 

O segundo aspecto é que, dentre os entrevistados, havia aqueles que possuíam mais 

de uma certificação em gerenciamento em projetos, sendo este, portanto, o motivo pelo qual o 

somatório (126) ultrapassa o de entrevistados (112). O terceiro e último aspecto diz respeito 
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ao que seriam tais certificações em si. Dentre os entrevistados, 13 mencionaram possuir pelo 

menos uma das seguintes formações: MBA em Gerenciamento de Projetos, CSM, CSP, 

Mestrado, Pós-Graduação, Pós-MBA em Gerenciamento de Projetos, CSPO, MCTS e 

Certificação SEBRAE; uma vez que as organizações que concederam tais formações não se 

dedicam exclusivamente ao gerenciamento de projetos, ou não a possuem como atividade fim, 

por questão metodológica deste trabalho considerou-se que tais entrevistados não possuiriam 

de fato certificações no assunto. 

4.2 Aplicação da Metodologia aos Dados Obtidos  

Conforme descrito no item 3.3 – Estruturação do Instrumento de Coleta de Dados – 

da metodologia, a partir da obtenção da amostra principal acima descrita foram selecionadas 

variáveis que permitissem analisar os dados obtidos com o intuito de se realizar inferências 

estatísticas, ou seja, a generalização dos resultados para a população de gerentes de projetos 

brasileiros. Para que isto fosse possível, foram selecionadas as seguintes variáveis: 

a) Nível de educação formal em gerenciamento de conflitos; 

b) Nível de aprendizado em gerenciamento de conflitos; 

c) Motivos para não possuir educação formal em gerenciamento de conflitos; 

d) Forma de abordagem inicial de um conflito potencialmente significativo. 

Os motivos para esta seleção, além do alinhamento com os objetivos deste trabalho, 

podem ser justificados pela metodologia adotada. Cada variável foi submetida a uma análise 

para verificar se seria possível a obtenção de uma amostra particular (um subconjunto da 

amostra principal) que satisfizesse os seguintes critérios: 

a) Tamanho maior que 30 indivíduos; 

b) Probabilidade de confiança acima de 80%; 

c) Margem de erro igual a 10%. 

Por não satisfazerem os critérios acima, não foi possível a realização de inferências 

estatísticas a partir da análise dos dados referentes a sexo, idade e Unidade da Federação (UF) 

de nascimento dos entrevistados. A variação nas probabilidades de confiança é explicada 

porque sempre se procurou fosse a maior possível, de modo a maximizar a credibilidade dos 

resultados das respectivas amostras (com as quais guardariam relação numérica diretamente 

proporcional, de acordo com a metodologia adotada). 
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Importante ressaltar a forma particular de obtenção da amostra referente à variável 

nível de aprendizado em gerenciamento de conflitos, estritamente realizada de acordo com os 

seguintes critérios (também apresentados pela metodologia adotada) e que permitiram 

selecionar apenas indivíduos da amostra principal que: 

a) Possuam educação formal em gerenciamento de conflitos e  

b) Utilizam, primeiramente, técnicas formais de solução de conflitos, como a 

facilitação, a negociação e a mediação, entre outras, ao se deparar com um 

conflito potencialmente significativo. 

Foi justamente a adoção destes critérios que explica o número de indivíduos desta 

amostra ser inferior ao da amostra utilizada para apurar o nível de educação formal. 

O passo seguinte foi apurar a existência de possíveis correlações lineares entre as 

variáveis selecionadas, comprovando-se a sua ocorrência entre: 

a) O nível de educação formal e o aprendizado em gerenciamento de conflitos; 

b) A idade e a forma de abordar primeiramente um conflito potencialmente 

significativo; 

c) A forma de abordar primeiramente um conflito potencialmente significativo e as 

regiões geográficas do Brasil. 

A amostra principal obtida não foi suficientemente grande, ao nível de Unidades da 

Federação (UF), para a apuração de uma possível correlação entre as regiões geográficas do 

país, portanto, para que isto fosse viabilizado reuniram-se as tais unidades em dois grupos 

regionais os quais permitiram a obtenção de uma amostra de 40 indivíduos para cada um: o 

primeiro, formado pelas UFs da Região Sudeste, e o segundo, pelas UFs das Regiões Sul, 

Centro Oeste, Nordeste e Norte. Tais agrupamentos não foram aleatórios: aproximadamente 

64% dos indivíduos da amostra principal são da Região Sudeste, que concentraria 75% dos 

certificados PMP® (PMI, 2013 apud SOTILE, 2015), enquanto que, por outro lado, as demais 

regiões juntas possuiriam, segundo o IBGE (2007), 106.113.859 habitantes (contra 

77.873.432 habitantes na Região Sudeste), além de 25% dos certificados PMP® do país.  

A relevância de tal procedimento residiria, sobretudo, na possibilidade de se 

comprovar, conforme uma das suposições deste trabalho, a existência ou não de uma 

influência significativa do PMI® sobre a forma como os gerentes brasileiros abordariam os 

conflitos nos projetos sob sua responsabilidade, considerando-se a presença mais marcante da 
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organização (segundo as estatísticas que apresenta e a própria amostra principal) na região 

Sudeste do que nas outras regiões geográficas citadas. 

O último passo realizado, segundo a metodologia apresentada, foi testar a seguinte 

hipótese: “O gerenciamento de conflitos ‘não’ seria uma lição aprendida pelos gerentes de 

projetos brasileiros”, elaborada a partir das suposições e referencial teórico deste trabalho. 

Uma vez que não havia uma informação prévia confiável sobre o nível de aprendizado atual 

em gerenciamento de conflitos (o que seria considerado como o parâmetro de comparação) foi 

utilizado como tal a Moda, que melhor representou a distribuição de frequências de acordo 

com o Coeficiente de Variação apurado para a respectiva amostra. 

4.3 Extração e Análise das Informações 

Conforme o item da metodologia que descreve a padronização e o processamento 

dos dados obtidos, após sua coleta através do instrumento específico (questionário), os 

mesmos foram tabulados e tratados segundo o respectivo valor atribuído a cada resposta dos 

entrevistados, o que permitiu a extração de informações as quais foram analisadas como 

exposto a seguir. 

Com relação ao nível de educação formal em gerenciamento de conflitos, os 

resultados estão na Tabela 1. Eles parecem confirmar que o nível de educação formal dos 

gerentes de projetos brasileiros em gerenciamento de conflitos seria insatisfatório: 39% 

apresentariam um nível baixo, superior aos 33% que possuem um nível médio e aos 28% que 

possuem um nível alto. 

Tabela 1 – Nível de educação formal em gerenciamento de conflitos 

AMOSTRA OBTIDA 
PROBABILIDADE DE 

CONFIANÇA 
MARGEM DE ERRO 

112 INDIVÍDUOS 91% 10% 

RESULTADOS (EM NÚMERO DE INDIVÍDUOS) 

BAIXO MÉDIO ALTO 

44 (39%) 37 (33%) 31 (28%) 

Fonte: Autor 

Em se tratando dos gerentes de projetos brasileiros que possuem as certificações 

descritas na Tabela 2, os resultados são os seguintes: 21% não possuem tal educação e, 

considerando-se que um nível de educação formal até 8 horas seria considerado baixo diante 
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da metodologia aplicada, 45% apresentariam um nível baixo, superior aos 32% que possuem 

um nível médio e aos 23% que possuem um nível alto. 

Em se tratando dos que não possuem as certificações descritas, os resultados são 

similares aos obtidos para a amostra indistinta: 27% não possuem tal educação e, 

considerando-se que um nível de educação formal até 8 horas seria considerado baixo diante 

da metodologia aplicada, 36% apresentariam um nível baixo, superior aos 34% que possuem 

um nível médio e aos 30% que possuem um nível alto. 

Tabela 2 - Nível de educação formal em gerenciamento de conflitos 

 (Com Certificação PMP® E⁄OU CAPM®). 

AMOSTRA OBTIDA 
PROBABILIDADE DE 

CONFIANÇA 
MARGEM DE ERRO 

56 INDIVÍDUOS 88% 10% 

RESULTADOS (EM NÚMERO DE INDIVÍDUOS) 

BAIXO MÉDIO ALTO 

25 (45%) 18 (32%) 13 (23%) 

Fonte: Autor 

Uma vez que as amostras obtidas para certificados e não certificados são de mesmo 

tamanho e as probabilidades de confiança são praticamente idênticas, comparando-se os 

resultados obtidos diante da metodologia aplicada, pode-se dizer que o nível de educação 

formal em gerenciamento de conflitos dos não certificados PMP® ou CAPM® seria superior 

ao dos certificados. Por sua vez, a apuração de uma possível correlação entre estas amostras 

revelou que a mesma seria fraca, ou seja, os resultados encontrados na amostra dos não 

certificados PMP® ou CAPM® não poderiam ser explicados pelos resultados encontrados na 

amostra dos certificados. 

Tabela 3- Nível de Educação Formal em Gerenciamento de Conflitos  

(Sem Certificação PMP® OU CAPM®) 

AMOSTRA OBTIDA 
PROBABILIDADE DE 

CONFIANÇA 
MARGEM DE ERRO 

56 INDIVÍDUOS 87,6% 10% 

RESULTADOS (EM NÚMERO DE INDIVÍDUOS) 

BAIXO MÉDIO ALTO 

20 (36%) 19 (34%) 17 (30%) 

Fonte: Autor 
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As certificações PMP® ou CAPM®, bem como as correlatas que são concedidas por 

organizações similares ao PMI® como o IPMA®, simbolizariam um atestado de 

conhecimento destacado em gerenciamento de projetos. Tais certificações possuem um 

período de validade, ao término do qual é realizada uma nova aferição para comprovar se o 

profissional ainda possui nível de conhecimento sobre o assunto considerado aceitável. 

Assim, seria natural imaginar que este se sentiria estimulado, ou mesmo compelido, a dedicar-

-se mais àquilo que garantisse a manutenção de sua certificação. 

Aceitando-se que o Guia PMBOK® não aborde adequadamente o gerenciamento de 

conflitos, isto influenciaria talvez o profissional certificado a não prestar a devida atenção ao 

tema. O profissional não certificado, por outro lado, não se sentiria pressionado a manter algo 

que já não possui e, portanto, teria mais liberdade para se dedicar a temas que o estimulassem 

(evidentemente, respeitando-se as necessidades que o exercício da função de gerente de 

projetos enseja). Este seria talvez um dos motivos que explicaria a diferença sensível 

encontrada no nível de educação formal entre certificados e não certificados. 

a) Nível de aprendizado em gerenciamento de conflitos 

A Tabela 4 mostra que o nível de aprendizado em gerenciamento de conflitos poderia 

ser considerado baixo para 32,3%, médio para 35,4% e alto para 32,3% da população. 

Comparando-se com os percentuais encontrados nos diferentes níveis de educação formal no 

assunto (39%, 33% e 28%, respectivamente), percebe-se que os níveis encontrados são 

semelhantes, com diferenças mais representativas no nível alto e, principalmente, baixo, 

significando, portanto, que o aprendizado em gerenciamento de conflitos seria uma lição 

parcialmente aprendida. 

Tabela 4 – Nível de Aprendizado em Gerenciamento de Conflitos 

AMOSTRA OBTIDA 
PROBABILIDADE DE 

CONFIANÇA 
MARGEM DE ERRO 

65 INDIVÍDUOS 93% 10% 

RESULTADOS (EM NÚMERO DE INDIVÍDUOS) 

BAIXO MÉDIO ALTO 

21 (32,3%) 23 (35,4%) 21 (32,3%) 

Fonte: Autor 

b) Correlação entre o nível de educação formal e o aprendizado em gerenciamento 

de conflitos 
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Conforme se supunha neste estudo, os resultados comprovariam a existência de uma 

correlação positiva forte (72%) entre o nível de educação formal e o aprendizado em 

gerenciamento de conflitos, ou seja, quanto maior for o nível de educação formal, maior seria 

o nível de aprendizado. Isto explicaria a similaridade entre os baixos resultados obtidos na 

educação formal e no aprendizado em si. 

c) Teste de Hipótese 

Considerando-se a hipótese “O gerenciamento de conflitos ‘não seria’ uma lição 

aprendida pelos gerentes de projetos brasileiros.”, aceitou-se a mesma diante das condições 

presentes na Tabela 5. O resultado comprovaria o que foi apurado sobre os níveis de educação 

formal e aprendizado, indicando que o gerenciamento de conflitos não seria uma lição 

aprendida pelos gerentes de projetos brasileiros. 

Tabela 5 - Teste de Hipótese 

AMOSTRA 

OBTIDA 

PROBAB. DE 

CONFIANÇA 

MARGEM DE 

ERRO 

MÉDIA 

ARITMÉTICA 
MEDIANA PARÂMETRO RESULTADO 

65 93% 10% 1,9283 2,0350 1,48 -0,8248 

Fonte: Autor 

d) Motivos para não possuir educação formal em gerenciamento de conflitos 

Em se tratando dos gestores de projetos brasileiros que não possuem educação 

formal em gerenciamento de conflitos, conforme indicado na Tabela 6, os resultados obtidos 

mostram que 93% alegaram falta de tempo e⁄ou recursos para o investimento, enquanto 

apenas 7% creem que o gerenciamento de conflitos deveria ser conduzido informalmente. As 

demais alternativas de resposta oferecidas não foram apontadas como motivo, o que 

significaria que os gerentes não acreditariam haver outros assuntos mais relevantes para si 

(enquanto profissionais), que o próprio assunto seria também relevante para a comunidade 

(indivíduos, instituições e empresas) que praticam o gerenciamento de projetos e que o 

assunto se encontraria, de certa forma, disseminado no conteúdo das práticas de 

gerenciamento de projetos que utilizariam. 

Tabela 6 - Motivos para não possuir Educação Formal em Gerenciamento de Conflitos 

AMOSTRA OBTIDA PROBABILIDADE DE CONFIANÇA MARGEM DE ERRO 

27 indivíduos 98% 10% 
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RESULTADOS (EM NÚMERO DE INDIVÍDUOS) 

O GERENCIAMENTO DE CONFLITOS SERIA MELHOR 

CONDUZIDO INFORMALMENTE 

RECONHECE A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO 

FORMAL, MAS FALTA TEMPO E⁄OU RECURSOS 

02 (7%) 25 (93%) 

Fonte: Autor 

e) Forma de abordagem inicial de um conflito potencialmente significativo 

Os resultados obtidos mostram que 58% dos gerentes de projetos utilizariam 

primeiramente técnicas formais de solução diante de um conflito potencialmente significativo, 

21%, as técnicas e práticas presentes no Guia PMBOK®, enquanto 21%, informalmente. 

Independente do nível de educação formal apurado em gerenciamento de conflitos, os 

números parecem confirmar a sua importância, embora uma possível correlação entre 

educação formal e a forma de abordagem inicial de um conflito potencialmente significativo 

tenha revelado que seria fraca, incapaz, portanto, de relacioná-las. 

Tabela 7 - Forma de Abordagem Inicial de um Conflito Potencialmente Significativo 

AMOSTRA OBTIDA PROBABILIDADE DE CONFIANÇA MARGEM DE ERRO 

112 INDIVÍDUOS 82,8% 10% 

RESULTADOS (EM NÚMERO DE INDIVÍDUOS) 

TÉCNICAS FORMAIS DE SOLUÇÃO 

DE CONFLITOS 

TÉCNICAS E PRÁTICAS DO GUIA 

PMBOK® 
INFORMALMENTE 

65 (58%) 24 (21%) 23 (21%) 

Fonte: Autor 

O fato de a maioria dos entrevistados afirmar a utilização de técnicas formais de 

solução de conflitos estaria em conformidade com os resultados obtidos a respeito do nível de 

educação descritos na letra (a) deste subitem. Por outro lado, tais resultados estão alinhados 

com a percepção de que o principal ambiente motivador do uso do jeito seria a esfera pública, 

representada pelas organizações do Estado, e não a privada. 

f) Correlação linear entre a idade e a forma de abordar primeiramente um conflito 

potencialmente significativo. 

Os resultados acima demonstram que haveria uma correlação entre a idade e as 

técnicas formais de gerenciamento de conflitos: à medida que a idade aumenta, a formalidade 
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tenderia a diminuir, aumentando, portanto, a tendência à informalidade ao se abordar um 

conflito potencialmente significativo. Isto seria corroborado pela análise da informalidade na 

abordagem, a qual também tenderia a aumentar com a idade conforme mostrado acima. A 

utilização das técnicas e práticas descritas no Guia PMBOK® não possuiriam correlação 

significativa com a idade. 

Tabela 8 - Correlação Linear entre Idade e Forma de Abordar Primeiramente um  

Conflito Potencialmente Significativo 

USANDO TÉCNICAS FORMAIS DE 

GERENCIAMENTO DE CONFLITOS 

USANDO TÉCNICAS E PRÁTICAS 

DESCRITAS NO GUIA PMBOK® 
INFORMALMENTE 

NEGATIVA MÉDIA POSITIVA FRACA POSITIVA MÉDIA 

Fonte: Autor 

g) Correlação linear entre a forma de abordar primeiramente um conflito 

potencialmente significativo e as regiões geográficas do Brasil 

Os resultados demonstraram que haveria uma correlação positiva muito forte (96%), 

quase perfeita, entre os grupos, indicando que a distribuição das frequências referentes à 

forma de abordar primeiramente um conflito potencialmente significativo tenderia 

geograficamente à homogeneidade. Por exemplo, o percentual de frequência registrado para a 

abordagem informal (21%) em cada um dos grupos foi rigorosamente o mesmo, repetindo da 

mesma forma o percentual obtido a nível nacional. 

Em se tratando da abordagem que utilizaria técnicas e práticas descritas no Guia 

PMBOK®, apurou-se uma diferença de 10% a menor nas demais regiões em relação à Região 

Sudeste, o que talvez possa ser explicado pelo número menor de profissionais com 

certificação PMP® (25%) nessas regiões, segundo o PMI® (2013 apud SOTILE, 2015). Por 

outro lado, ao se comparar os dois grupos regionais do ponto de vista da abordagem que 

utilizaria as técnicas formais de gerenciamento de conflitos, apurou-se uma diferença de 10% 

a maior nas demais regiões em relação à Região Sudeste, o que talvez possa ser explicado da 

mesma forma. Importante frisar que a diferença no nível de educação formal constatado entre 

os certificados PMP® e⁄ou CAPM® e não certificados – letras (b) e (c) – também seria 10%, 

restando, assim, tentar explicar este resultado através da suposição de que a relativa liberdade 

dos não certificados os levaria a não serem tão influenciados unicamente pelas técnicas e 

práticas descritas no Guia PMBOK®, estimulando-os, talvez, a adquirirem o conhecimento 

que julguem necessário em gerenciamento de conflitos por outros caminhos. 
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A título de informação adicional, vale dizer que a distribuição populacional entre 

estes grupos geográficos dificilmente seria uma justificativa para o maior número de 

certificados PMP® na Região Sudeste: segundo o IBGE (2007), em 2007 haveria 77.873.432 

habitantes na Região Sudeste, contra 106.113.859 habitantes nas demais regiões, e não 

haveria motivo plausível para se acreditar que esta proporção se alterou significativamente 

desde então. Assim, tal distribuição possivelmente refletiria maior demanda pelo 

gerenciamento de projetos nesta região do que nas demais, motivada por fatores econômicos.  

Haveria algo a se destacar a respeito da distribuição de certificados e associados do 

PMI® pelas regiões geográficas do Brasil. Independente dos motivos que levaram a tal 

distribuição e a despeito do tamanho da amostra obtida não permitir inferências estatísticas, o 

fato é que a homogeneidade apontada por esta correlação talvez confirme uma das suposições 

deste trabalho, qual seja a que diz que o conteúdo do Guia PMBOK®, por ser uma fonte de 

referência padrão para os gerentes de projetos brasileiros e abordar superficialmente o 

gerenciamento de conflitos, induziria um comportamento semelhante em tais profissionais. 
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CAPÍTULO  5 - CONCLUSÕES 

5.1  O gerenciamento de conflitos como lição não aprendida 

Aceitando-se que aprendizado seria o conhecimento (por meio do estudo ou prática) 

ou lição obtida a partir da compreensão ou domínio de um determinado assunto, que este 

poderia ter seu nível mensurado de acordo como o proposto na metodologia deste trabalho e, 

por fim, que haveria estreita e complementar relação entre educação formal e experiência 

prática, pode-se dizer, diante dos resultados da pesquisa, que o gerenciamento de conflitos 

não seria uma lição aprendida pelos gerentes de projetos brasileiros: o nível de aprendizado 

em gerenciamento de conflitos poderia ser considerado baixo para 32,3%, médio para 35,4% 

e alto para 32,3% da população em questão. Isto poderia ser inicialmente explicado pelos 

resultados obtidos na apuração do nível de educação formal em gerenciamento de conflitos: 

39% apresentariam um nível considerado baixo, 33% possuem um nível médio e 28% 

possuem um nível alto, comprovando a correlação positiva forte (72%) que existiria entre 

educação formal e aprendizado, ou seja, quanto maior o nível da primeira, maior seria o nível 

do segundo. 

A diferença percentual entre aqueles que possuiriam um nível de aprendizado 

considerado baixo (32,3%) e que possuiriam um nível de educação formal também 

considerado baixo (39%), à luz da metodologia aqui aplicada, poderia indicar que a aquisição 

de conhecimento em gerenciamento de conflitos através da experiência, da prática, seria 

talvez o caminho mais utilizado, em vez da educação formal no assunto. Outro indício, seria a 

diferença percentual encontrada entre os níveis considerados altos de aprendizado (32,3%) e 

educação formal (28%). Tais resultados reforçariam a percepção de que as exigências 

inerentes à função de gerente de projetos acarretariam uma baixa ou nenhuma disponibilidade 

de tempo e⁄ou recursos para se investir na educação formal em administração de conflitos, o 

que foi confirmado pela pesquisa. 

Ao se comparar os resultados obtidos entre os não certificados e os certificados 

PMP® e CAPM®, percebeu-se que o nível de educação formal dos primeiros é maior: 36% 

(contra 45% dos certificados) apresentariam um nível baixo, 34% (contra 32%) um nível 

médio e 30% (contra 23%) um nível alto; os não certificados possuiriam ainda menos 

indivíduos num nível baixo e mais num nível alto. As certificações PMP® e CAPM® 

simbolizariam um atestado de conhecimento destacado em gerenciamento de projetos, 

possuindo um período de validade ao término do qual é realizada uma nova aferição para 

comprovar se o profissional ainda possui um nível de conhecimento considerado aceitável. 
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Razoável, portanto, imaginar que este se sentiria estimulado, ou mesmo compelido, a dedicar-

se mais àquilo que garantisse a manutenção de sua certificação; aceitando-se que o Guia 

PMBOK® não aborde adequadamente o gerenciamento de conflitos, isto influenciaria o 

profissional certificado a não dar a devida atenção ao tema. O profissional não certificado, por 

outro lado, não se sentiria pressionado a manter algo que já não tem e, portanto, teria mais 

liberdade para se dedicar a temas que o estimulassem. Portanto, este talvez seja um dos 

motivos que explicaria a diferença sensível encontrada no nível de educação formal entre 

certificados e não certificados. 

Dentre os que não possuem educação formal em gerenciamento de conflitos, para 

93% dos entrevistados o assunto é importante, mas faltaria tempo e⁄ou recursos para tal, 

enquanto 7% destes afirmaram que não a possuem porque acreditam que o gerenciamento de 

conflitos seria mais bem conduzido informalmente. Os resultados, a princípio, refletiriam 

apenas o dia a dia atribulado e comum aos gerentes de projetos, tão repleto de atividades que 

não haveria tempo necessário para se dedicar à educação formal, mas, por outro lado, 

principalmente no caso dos certificados, provavelmente houve tempo para estudar e obter a 

certificação (hoje, é pré-requisito para obtenção da certificação “PMP®” um número mínimo 

de horas de cursos preparatórios para a respectiva prova, por exemplo). Assim, a questão 

passaria a ser relacionada a prioridades ou, mais especificamente, ao que interessaria ou não 

ser de fato estudado diante das exigências para obtenção da certificação ou do mercado de 

trabalho; de acordo com o referencial teórico apresentado, o conflito não seria exatamente 

algo a que as organizações dedicassem a devida atenção e esforços para compreender e lidar. 

Conforme a análise de conteúdo do Guia PMBOK® procurou demonstrar, o 

gerenciamento de conflitos tal como apresentado pelo referencial teórico desta pesquisa seria 

inadequadamente abordado. Acreditando-se que isto possa ser traduzido sob a forma de um 

processo, e analisando a estruturação do guia sob a forma de processos, tem-se que o 

gerenciamento de conflitos deve-se figurar como tal, estruturado talvez segundo a sugestão 

apresentada. Isto provavelmente reforçaria sua importância, integrando-o aos demais 

processos cujo nível de conhecimento considerado satisfatório é critério para obtenção das 

certificações PMP® e CAPM®, sobretudo para esta última que, como a pesquisa apontou, 

tem o conteúdo de sua prova integralmente apoiado no Guia PMBOK®. Por outro lado, a 

maneira como as técnicas formais de solução de conflitos são apresentadas pelo guia 

demonstraria, na melhor das hipóteses, uma abordagem superficial da questão, além de não 

exatamente alinhada ao que a Psicologia (e talvez a Administração) entenderia como tal. 
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Por outro lado, é importante ressaltar as respostas dos dois entrevistados com 

certificação PMP®, os quais afirmaram dispor o PMI® de uma vasta coleção de artigos e 

livros publicados que tratariam do gerenciamento de conflitos. Tal informação, embora não 

confirmada exatamente, encerraria, a princípio, duas suspeitas: a) o gerenciamento de 

conflitos não seria exatamente um dos focos do Guia PMBOK®, mais preocupado em 

apresentar as melhores práticas para o planejamento, monitoramento e controle dos projetos e 

b) ao não fazê-lo em sua principal base de conhecimento, o PMI® implicitamente o colocaria 

como um acessório ao gerenciamento de projetos. Portanto, pode-se dizer que, a partir da 

influência que o PMI® exerceria junto aos gerentes de projetos brasileiros e da análise de 

conteúdo do Guia PMBOK®, os níveis de aprendizado e educação formal em gerenciamento 

de conflitos (sobretudo ao se comparar os resultados de certificados e não certificados PMP® 

e CAPM®) apurados pela pesquisa seriam talvez consequências disto, não excluindo, 

evidentemente, outras possíveis causas.  

Em se tratando da adoção da cultura do jeito, os 7% que não possuem educação 

formal e que afirmaram que o gerenciamento de conflitos seria conduzido melhor 

informalmente atestariam talvez o reconhecimento da preponderância do formal sobre o 

informal neste assunto. De fato, 58% dos entrevistados responderam que, primeiramente, 

abordariam um conflito utilizando técnicas formais e 21% as técnicas e práticas contidas no 

Guia PMBOK®; 21% o fariam informalmente. Assim, tal cultura, ao se abordar 

primeiramente um conflito, não seria observada com frequência entre os gerentes de projetos 

brasileiros, sendo que, quanto mais amadurecidos estes forem, maior a tendência de se utilizar 

da informalidade (e, portanto, menor a formalidade), conforme atestaram as correlações 

médias entre formalidade e idade (negativa) e informalidade e idade (positiva). Conforme 

apresentado no referencial teórico, a maior indução ao uso do jeito ocorreria por parte das 

organizações burocráticas representativas do Estado, onde um formalismo de ordem legal 

impera, ao contrário do formalismo de caráter mais normativo que parece vigorar nos projetos 

executados segundo os preceitos contidos no Guia PMBOK®. 

Por outro lado, considerando-se a análise de conteúdo realizada e as respostas dadas 

por alguns profissionais certificados que não identificaram claramente técnicas formais de 

gerenciamento de conflitos no conteúdo do Guia PMBOK® (oito respostas – 50%, de um 

total de 15 – equivalente a 14% do total de profissionais certificados entrevistados), o 

percentual que afirmou utilizar as técnicas e práticas contidas neste guia deveria ser analisado 

com mais atenção. Primeiro, o resultado seria um indício de que observá-las, por si só, seria 

satisfatório ou suficiente para gerenciar conflitos durante o ciclo de vida dos projetos, o que 
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parece ser uma visão simplista (embora compreensível diante da realidade que se apresenta) 

sobre um assunto complexo. Segundo, se um profissional certificado não identifica 

claramente tais técnicas no conteúdo do guia, isto reforçaria uma das suposições que 

nortearam este trabalho. 

Embora a amostra principal obtida não tenha sido suficientemente grande, ao nível 

de Unidades da Federação (UF), para o estabelecimento de uma correlação satisfatória entre 

as regiões geográficas do país, o agrupamento realizado (Região Sudeste, de um lado, e 

demais regiões, do outro) demonstrou que haveria uma correlação positiva muito forte (96%), 

quase perfeita, entre estes grupos, indicando que a distribuição das frequências referentes à 

forma de abordar primeiramente um conflito potencialmente significativo tenderia 

geograficamente à homogeneidade. O percentual de frequência registrado para a abordagem 

informal (20%) em cada um dos grupos foi rigorosamente o mesmo, repetindo da mesma 

forma o percentual obtido em nível nacional, enquanto que, na abordagem que utilizaria 

técnicas e práticas descritas no Guia PMBOK®, apurou-se uma diferença de 10% menor nas 

demais regiões em relação à Região Sudeste, o que talvez possa ser explicado pelo número 

menor de profissionais com certificação PMP® (25%) nestas regiões. Por outro lado, segundo 

a utilização de técnicas formais de gerenciamento de conflitos, apurou-se uma diferença de 

10% a maior nas demais regiões em relação à Região Sudeste, o que talvez possa ser 

explicado da mesma forma. 

Independente dos motivos que levaram à maior concentração de certificados PMP® 

e CAPM®, além de associados, nas representações do PMI® na região Sudeste, e a despeito 

do tamanho da amostra principal obtida não permitir inferências estatísticas regionalmente, a 

homogeneidade apontada pela correlação neste sentido pode indicar que o conteúdo do Guia 

PMBOK®, por ser uma fonte de referência padrão para os gerentes de projetos brasileiros e 

abordar superficialmente o gerenciamento de conflitos, induziria um comportamento 

semelhante em tais profissionais. 

A abordagem superficial do gerenciamento de conflitos pelo Guia PMBOK® não 

significaria dizer que o PMI® seja necessariamente negligente com o assunto, porque dizer 

isto dependeria também da percepção e do conhecimento de cada um. O que se procurou 

demonstrar neste estudo é que a principal fonte de referência em gerenciamento de projetos 

para o gerente de projeto brasileiro não trataria o assunto com atenção à altura de sua 

relevância, o que, no decorrer da pesquisa, também foi percebido por alguns entrevistados. 

Tal evidência, por assim dizer, influenciaria ao não envolvimento com a educação formal, 

comprometendo o aprendizado, uma vez que ambos possuiriam uma forte correlação. 
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O aprendizado, por sua vez e não apenas aquele que diz respeito ao gerenciamento de 

conflitos, não dependeria exclusivamente de uma educação formal, ocorrendo também a partir 

da interação do indivíduo com o meio ambiente onde convive, como a família e a escola. A 

formação familiar, particularmente, teria influência decisiva sobre a maneira como o 

indivíduo se relacionaria com as demais pessoas, moldando suas emoções e colaborando ou 

não para uma abordagem mais assertiva do conflito, por exemplo. A escola, por sua vez, 

propiciaria um complemento fundamental à formação familiar, lapidando-a, o que tornaria 

importante a adoção e o estímulo ao desenvolvimento das competências socioemocionais, 

sobretudo na fase infantil e dada sua importância no contexto do gerenciamento de conflitos. 

Assim, a educação formal não seria capaz, por si só, de explicar os diferentes níveis 

de envolvimento em gerenciamento de conflitos tais como expostos aqui, porque seria preciso 

conhecer-se a história de vida de cada um, notadamente a qualidade de sua formação familiar 

e escolar, e como isto teria influenciado a forma de se lidar com as emoções. A aquisição de 

conhecimento pela experimentação, pela prática, por outro lado, careceria muitas vezes do 

cabedal teórico que a explicasse e levasse a uma maior compreensão. Juntos, de um modo 

geral, permitiriam uma melhor abordagem dos conflitos, flexível, mas eminentemente 

assertiva e apoiada num conhecimento que combinaria teoria e prática, causando assim 

impactos positivos em indivíduos e organizações. 

Por fim, vale ressaltar que, de um modo geral, os resultados da pesquisa ratificariam 

ainda os obtidos pela Pesquisa Archibald & Prado – Maturidade em Gerenciamento de 

Projetos (2012), em que, ao se apresentar os resultados da análise da aderência das 

organizações às dimensões da maturidade em gerenciamento de projetos propostas por Prado 

(2010, p.11), vê--se que as competências comportamentais teriam 22% de aderência, contra 

46% das competências técnicas e contextuais, 39% da Informatização e 38% da Metodologia. 

5.2 Limitações da pesquisa 

O ato de aprender, de acordo com o referencial teórico aqui apresentado, teria a 

experiência como um de seus pilares, ou mais especificamente o conhecimento passível de ser 

adquirido através das experiências de vida das mais variadas e a qualquer momento da 

existência do indivíduo. Isto faz com que o aprendizado possa ser obtido de forma quase 

ilimitada perante (mas não irremediavelmente restrito) às características individuais, como, 

por exemplo, a cultura. Entretanto, num mundo onde cada vez mais a possibilidade de 

interação cultural aumenta ao longo dos anos, a troca de experiências seja algo simples que 

acabe por diminuir gradativamente as diferenças culturais, restando apenas suas essências. 
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Assim, embora a pesquisa que sustentaria as conclusões deste trabalho tenha sido 

feita exclusivamente com gerentes de projetos brasileiros natos, não se buscou apurar as 

experiências de vida de cada um dos entrevistados e, portanto, não seria possível apresentar 

aqui um perfil psicossocial individual aprofundado, particularmente a respeito da qualidade de 

suas experiências. Isto quer dizer que não se sabe, por exemplo, se um determinado 

entrevistado seria genuinamente brasileiro ou se suas experiências de vida escolar, familiar e 

profissional o levaram a ter um perfil mais eclético, internacional, culturalmente falando. 

Raciocínio semelhante pode ser aplicado quando se consideram as variadas diferenças 

culturais regionais comuns a um país de dimensões continentais como o Brasil. 

Tais ressalvas se tornam ainda mais relevantes ao se confrontarem com a amostra 

principal obtida, que, embora significativa do ponto de vista estatístico (acima de 30 

indivíduos), não foi grande e heterogênea o suficiente para que fossem realizadas inferências 

estatísticas mais aprofundadas em nível geográfico. Ainda que, sob este ponto de vista, a 

análise dos dados tenha apontado uma tendência à homogeneidade no que diz respeito ao 

gerenciamento de conflitos por parte da população em questão, aproximadamente 45% da 

amostra principal é composta por indivíduos dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. 

Entende-se, todavia, que tais ressalvas não comprometeriam em absoluto a qualidade 

dos resultados apresentados, diante da metodologia aplicada e do compromisso com a 

imparcialidade e veracidade ao se analisar os dados obtidos. 

5.3 Pesquisas futuras 

Uma vez que, antes de ser uma questão meramente relacionada ao universo adulto, o 

aprendizado em gerenciamento de conflitos encontraria suas bases na formação familiar e 

escolar (o que não impediria seu aprimoramento ao longo da vida adulta também), a 

investigação dos possíveis fatores que estariam envolvidos em tal aprendizado poderia trazer 

uma maior compreensão sobre o assunto. Para isto, poderiam ser utilizadas ferramentas que 

permitissem apurar tendências de estilos de resolução de conflitos (agressivo, submisso e 

assertivo) entre os brasileiros em idade escolar, como, por exemplo, a Children’s Action 

Tendency Scale (CATS), um questionário que propõem 13 situações com as respectivas 

alternativas de solução de conflitos sociais (VICENTIN, 2009, p.107-108). Uma das 

justificativas para tal iniciativa seria a valorização das competências socioemocionais (às 

quais pertenceria o gerenciamento de conflitos, por exemplo) no contexto educacional 

moderno, conforme atestado pelo referencial teórico deste trabalho; outra justificativa, seria 

para apurar de maneira mais profunda a qualidade das experiências vivenciadas no ambiente 



99 

escolar e familiar (sobretudo na infância), uma forma de se compreender melhor a formação 

psicossocial do gerente de projeto brasileiro, explorando assim uma limitação desta pesquisa. 

Outro aspecto interessante a pesquisar seria o nível de capacidade de dialogar dos 

gerentes de projetos, uma vez que esta competência seria a base das táticas de diálogo, tidas, 

por sua vez, como as mais efetivas na abordagem de conflitos segundo o referencial teórico. 

Por outro lado, o registro das lições aprendidas poderia ser abordado do ponto de vista da 

gestão de conflitos, ou seja, investigando-se quais seriam as necessidades e características de 

tal registro com vistas a subsidiar de maneira efetiva a abordagem dos que ocorreriam 

durantes os projetos. Por acreditar que tal prática encontrar-se-ia inclusa nas dimensões do 

modelo Prado de maturidade em gerenciamento de projetos, estudos neste sentido poderiam 

colaborar para uma melhor aplicação desse modelo, oferecendo subsídios para um 

progressivo aumento do nível de maturidade das organizações em gerenciamento de projetos. 
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