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RESUMO 
 

 

ANDRADE, Eron. Conversas: O Fator Chave para o Gerenciamento de Projeto. 2009. 
198f. Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação – Universidade Católica de 
Brasília, Campus II, 2009. 

 

 

Apesar do grande desenvolvimento ocorrido nos últimos 15 anos nos métodos, nas técnicas, 
nos frameworks e nas ferramentas relacionadas ao gerenciamento de projeto, uma questão, 
apontada como o principal fator de fracasso dos projetos, ainda permanece preocupando os 
gerentes e suas equipes: por que a comunicação é tão deficiente no gerenciamento de um 
projeto a ponto de torná-lo inefetivo? Este trabalho investiga a comunicação, realizada por 
meio das conversas, no âmbito do gerenciamento de projeto. Inicialmente foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica a fim de enquadrar e delimitar o problema a ser explorado. Em seguida, 
com base nos referenciais teóricos pertinentes ao tema, foi apresentada uma abordagem do 
gerenciamento de projeto sob a perspectiva das competências conversacionais. O propósito 
deste trabalho é apresentar e caracterizar um conjunto de competências conversacionais que 
contribuam para o gerenciamento de projeto. Apoiada por uma pesquisa de campo, o trabalho 
evidenciou que 70% dos gerentes de projeto possuem lacunas de competências 
conversacionais de grau mediano, alto ou muito alto e 30% de grau baixo ou nulo. Outro 
resultado apresentado diz respeito à curva de requisição dessas competências conversacionais 
que, na visão dos gerentes de projeto, possui seu valor máximo no grupo de processos de 
planejamento e decresce até atingir o valor mínimo no grupo de processos de encerramento de 
um projeto. Foi também constatado que as competências conversacionais, na opinião dos 
gerentes de projeto, são decisivas para um efetivo gerenciamento de projeto. O trabalho 
possibilitou concluir que o problema da deficiência na comunicação é não a compreender 
como um fenômeno ontológico, possuindo nas relações conversacionais seu elemento básico 
de construção. Espera-se que a pesquisa contribua para uma melhor compreensão do 
fenômeno conversacional e sua aplicação na gestão dos projetos. 

 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de projetos. Comunicação em projetos. Competências 
conversacionais. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Although the great development occurred in last the 15 years in the methods, in the 
techniques, frameworks and in the tools related to the project management, a question, 
pointed as the main factor of failure of the projects, still remains worrying the managers and 
their teams: why the communication is so deficient in the project management the point to 
become it ineffective? This work investigates the communication, carried through the 
conversations, in the context of the project management. Initially a bibliographical research 
was carried through in order to fit and to delimit the problem to be explored. After that, on the 
basis of pertinent the theoretical referential to the subject were presented an approach of the 
project management under the perspective of the conversational skills. The purpose of this 
work is to identify and characterize a set of conversational skills that contribute to an effective 
project management. Supported by a field research, the work showed that 70% of the project 
managers have conversational skill gaps in middle-grade, high or very high grade and 30% of 
low or null. Another presented result says respect to the curve of solicitation of these 
conversational skills that, in the vision of the project manager, has its maximum value in the 
planning processes group and decreases until reaching the minimum value in the closing 
processes group of a project. It was also found that, in the opinion of the project manager, the 
conversational skills are decisive for an effective project management The work has 
concluded that the problem of deficiency in communication is not to understand as an 
ontological phenomenon, having in the conversational relations its basic element of 
construction. It is expected that the research contributes for one better understanding of the 
conversational phenomenon and its application in the project management. 
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INTRODUÇÃO 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Os projetos estão inseridos em um contexto bastante amplo, multidisciplinar e muitas 

vezes multicultural, sofrendo influências socioeconômicas e organizacionais. Verzuh (2000, 

p. 21) considera que, durante a última década, a automação e a informatização trouxeram 

mudanças fundamentais para o local de trabalho na medida em que elas eliminaram mais e 

mais o trabalho repetitivo. Isso liberou as pessoas para que pudessem se concentrar no que 

não pode ser automatizado – na criação de novos produtos e serviços. E sempre que novos 

produtos são criados, há a necessidade de projetos. 

O desenvolvimento do gerenciamento de projeto profissional no mundo, e 

particularmente no Brasil, tem crescido de forma consistente. Três fatos fundamentam essa 

observação: uma pesquisa nacional realizada com 373 organizações evidenciou que 287 delas 

(aproximadamente 77%) adotam uma metodologia de gerenciamento de projeto 

(BENCHMARKING, 2008). A certificação, Project Management Professional (PMP), 

concedida pelo Project Management Institute (PMI) foi reconhecida como a quarta 

certificação mais requisitada no mundo (NAGEL, 2006). Em uma demonstração contínua de 

maturidade, a International Organization for Standardization (ISO) iniciou, no ano de 2007, 

os trabalhos para a elaboração de um padrão para o gerenciamento de projeto. Os projetos, 

sem dúvida nenhuma, têm se beneficiado desse amadurecimento e profissionalismo. 

Os processos, as técnicas e as ferramentas de gerenciamento de projetos são 

inegavelmente úteis à condução dos mesmos, porém, é a forma, o como fazer e mais 

precisamente o envolvimento das pessoas, com suas devidas competências, que poderão 

garantir o êxito de um projeto. Nessa abordagem, a comunicação efetiva, as habilidades 

administrativas, a sensibilidade, a capacidade de negociação, a rapidez de raciocínio, a 

serenidade, a capacidade de revisão e a criação de um ambiente colaborativo são elementos 

fundamentais para garantir a boa gestão de um projeto. 

As comunicações e o envolvimento das pessoas estão fortemente presentes no 

gerenciamento dos projetos e permeiam todo o seu ciclo de vida. O Project Management 

Institute (PMI), um dos maiores institutos de pesquisa, estudo e desenvolvimento do 

gerenciamento de projetos, dedica, no seu guia de melhores práticas, duas de suas nove áreas 

de conhecimento aos assuntos relacionados com os recursos humanos e as comunicações nos 

projetos. 
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A proposta deste trabalho é investigar como as comunicações, por meio das conversas, 

contribuem para o gerenciamento de projeto. O trabalho, na sua essência, apresentará uma 

abordagem do gerenciamento de projetos sob a perspectiva de um conjunto de competências 

conversacionais. 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão da literatura com o objetivo de identificar o problema a ser abordado nessa 

dissertação, foi realizada por meio dos seguintes elementos: 

a) Literatura técnica, incluindo livros e periódicos, especializados em gerenciamento 

de projetos. 

b) Mecanismos de busca: Google Scholar. 

c) Banco de teses e dissertações disponível em: <http://teses.eps.ufsc.br/tese3.asp>. 

d) Banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes). 

e) Bases de dados Web of Science http://portal.isiknowledge.com/ e Science Direct 

<www.sciencedirect.com/>. 

 

A pesquisa realizada nas bases de dados compreendeu o cruzamento entre as palavras-

chave project management, conversation or conversations. Optou-se por limitar o escopo da 

busca de publicações a partir do ano 2000. 

Os resultados obtidos, ilustrados na Tabela 1, demonstram haver um grande interesse 

acadêmico em abordar os temas do gerenciamento de projetos e das conversas. O quantitativo 

de publicações para esses temas tratados individualmente foi bastante expressivo. Quando foi 

realizado o cruzamento envolvendo os temas de “gerenciamento de projetos” e “conversas” o 

resultado apresentou apenas quatro publicações e elas não trabalham o tema das competências 

conversacionais nos projetos. Essa lacuna demonstra ser oportuno os assuntos desenvolvidos 

na proposta desta dissertação.  
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Tabela 1 – Resultados de busca nas bases de dados 

 
Quantitativo de publicações nas 

bases pesquisadas  

Palavras chave da pesquisa Science Direct Web of Science 

Project Management 1.633 1.368 

Conversation or conversations 2.476 7.649 

Project Management and conversation or 
conversations 

0 4 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Por outro lado diversos autores há bastante tempo estudam o tema das comunicações e 

pesquisas recentes revelam ser ele ainda o principal fator de fracasso no desempenho do 

gerenciamento de projetos. Mintzberg (1973, p. 51) argumenta que em função da natureza 

flexível do trabalho gerencial os gerentes são compelidos a assumir diversos papéis e 

responsabilidades, muitas vezes se sobrecarregando. Esse autor apresenta como características 

da natureza do trabalho gerencial a brevidade, a variedade e a fragmentação. É comum os 

gerentes tratarem vários assuntos em pequenas durações de tempo. A fragmentação e as 

interrupções no trabalho gerencial também são bastante comuns.  

No estudo do autor supracitado, os relacionamentos verbais e escritos são os trabalhos 

dos gerentes e suas principais ferramentas são os relatórios (documentos, e-mail), o telefone, 

as reuniões não planejadas (contatos informais face a face), as reuniões planejadas (contatos 

formais face a face) e as visitas (inspeções). Segundo sua pesquisa, os gerentes preferem 

claramente a mídia verbal nos diversos contatos que são realizados ao longo do seu trabalho. 

Mintzberg (1973, p. 39) no Gráfico 1, apresenta o resultado de sua pesquisa baseada na 

observação do trabalho de Chief Executives Office (CEOs) no período de cinco semanas. A 

interação verbal ocorreu em 78% do tempo dos gerentes, no período observado. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição de horas relacionadas ao trabalho dos gerentes por mídia 
Fonte: Mintzeberg (1973, p. 39) 
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Dessa forma, é evidente a importância de uma comunicação efetiva para o trabalho de 

um gerente. Uma recente pesquisa, realizada em janeiro de 2007, pelo Computing Technology 

Industry Association – USA (VENATOR, 2007, p. 19) apontou como a principal causa de 

falha dos projetos uma “comunicação pobre”. O Gráfico 2 ilustra o resultado da pesquisa. 

 

 

Gráfico 2 – Resultado da pesquisa: causa de falhas nos projetos 
Fonte: Venator (2007, p. 19) 

 

Dinsmore e Neto (2005, p. 67) no seu livro Gerenciamento de projetos e o fator 

humano observam que: 

[o] trabalho em projetos é particularmente suscetível aos problemas de 
comunicação. Considerando suas características especiais – inclusive áreas 
superpostas de responsabilidade, linhas de autoridade mal definidas, formas 
organizacionais complexas e conflitos inerentes. 

 

Dinsmore e Neto (2005, p. 7), ao entrevistar o palestrante Harold Kerzener, uma das 

maiores referências em gerenciamento de projetos, fizeram as seguintes perguntas: as 

principais causas para fracassos em projetos são as mesmas de 15 anos atrás? Quais são as 

atuais? Como diferem do passado? 

A resposta obtida foi:  

Se voltássemos quinze anos ou mais, colocaríamos a culpa por todas as falhas nos 

pobres planejamentos, cronograma e controle de custos. Hoje, minha crença é que a 

maioria das falhas decorre mais dos fatores comportamentais do que dos fatores 

quantitativos. Isso inclui questões como baixa moral, fraco trabalho em equipe, 

falta de comunicação efetiva, baixa motivação e trabalhar para um gerente de 

projeto que não tem interesse em crescer, nem prezar pela saúde e bem-estar da 

equipe. 
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Dessa forma fica evidente a existência de um problema a ser pesquisado: se por um 

lado se constata que a deficiência nas comunicações é o principal fator de fracasso nos 

projetos e por outro que a comunicação verbal (conversas) é o principal trabalho dos gerentes, 

então como as conversas contribuem para o gerenciamento de um projeto? 

 

O PROBLEMA 

Conforme destacado na revisão da literatura, esta pesquisa procura responder a 

seguinte pergunta: Como as conversas contribuem para o gerenciamento de um projeto. 

Para isso, alguns esclarecimentos e considerações preliminares precisam ser apresentados. 

Primeiro, é preciso entender que o gerenciamento de um projeto não é uma coisa 

simples; é necessário compreender e integrar todas as suas características (temporariedade, 

unicidade, processos, progressividade, pessoas, entre outras) para alcançar os seus resultados. 

De fato, como diz Kofman (2002, v. 1, p. 49): “Quando não se compreende de onde vêm as 

coisas, tende-se a vê-las como produtos e não como conseqüências de processos.” Isso faz 

com que a percepção fique presa em uma perspectiva superficial que impede o entendimento 

e a comunicação efetiva. 

Em segundo lugar, é importante perceber que as conversas estão fortemente presentes 

no gerenciamento de um projeto; isto ficará evidente no decorrer deste trabalho. Krogh, 

Kazuo e Nonaka (2001, p.18) declaram que as conversas eficazes proporcionam maior grau 

de criatividade, estimulam o compartilhamento de conhecimentos tácitos e lubrificam o fluxo 

de conhecimento por meio dos vários níveis organizacionais. As conversas são elementos 

chave na criação de um ambiente colaborativo. 

Outro aspecto a considerar é o da efetividade no gerenciamento de um projeto. Para 

isso é necessário primeiramente definir seu objetivo. Segundo o guia do conjunto de 

conhecimentos em gerenciamento de projetos – PMBOK®, publicado pelo Project 

Management Institute em sua 4a edição, pode-se dizer que o gerenciamento de um projeto tem 

como objetivo alcançar o(s) resultado(s) desejado(s) do projeto, conforme o planejado 

(atendendo seus requisitos) e satisfazendo os principais stakeholders (clientes1, usuários2 e 

                                                
1 Patrocinadores financeiros e/ou políticos do projeto. 
2 Aqueles que se beneficiam diretamente dos produtos (resultados) do projeto. 
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equipe3). Assim, um efetivo gerenciamento de projetos se traduz em obter o(s) resultado(s) 

que o projeto se propôs a alcançar (eficácia) de uma forma muito próxima ao que foi 

planejado (eficiência), considerando que um planejamento remete à otimização de recursos, e 

com um nível adequado de satisfação e bem-estar dos principais stakeholders, cumprindo, 

dessa forma, com o objetivo do gerenciamento do projeto e, portanto, sendo efetivo. Os 

aspectos relacionados à efetividade dos projetos, ou seja, a avaliação do(s) seu(s) resultado(s) 

(produtos) em relação ao cumprimento do(s) objetivo(s) e meta(s) pelo(s) qual(is) o projeto 

foi escolhido são tratados na gerência de portfólio e não fazem parte do escopo desta 

dissertação. 

Questões derivadas do problema proposto remetem ao fato de não se encontrar, na 

literatura, um tratamento dedicado às competências conversacionais presentes nos grupos de 

processos do gerenciamento de um projeto: que competências conversacionais estão 

presentes, predominantemente, no grupo de processos de iniciação? Qual o grau de 

importância e de domínio que os gerentes de projetos conferem às competências 

conversacionais? Que lacunas de competências conversacionais possuem os gerentes de 

projeto? Todas essas inquietudes também serão objeto de investigação neste trabalho. 

 

RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Os projetos ainda apresentam um índice bastante elevado de fracassos. Grenny, 

Maxfield e Shimberg (2007), em um artigo publicado no MIT Sloan Management Review, 

estimam que 255 bilhões de dólares são gastos por ano em projetos de TI nos Estados Unidos, 

sendo que mais de 25% (aproximadamente, US$ 64 bilhões) desses esforços  são 

desperdiçados em projetos fracassados ou em projetos cujos custos ultrapassam os valores 

orçados (projetos mal gerenciados). 

No Brasil ainda não existem informações relacionadas a esses investimentos. No 

entanto, pesquisas de benchmarking (2008), como as realizadas pelo PMI-RJ,4 abrangendo 

uma amostra de 373 organizações, demonstram haver um grande interesse, por parte das 

empresas, na implementação da cultura de gerenciamento de projetos. Esse interesse é 

evidenciado pelos seguintes resultados: 

 

                                                
3 Pessoas envolvidas na construção do(s) produto(s) do projeto ou em seu gerenciamento. 
4 Capítulo (Seção) do Project Management Institute sediado no Rio de Janeiro. 
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• 64% das empresas consultadas possuem, pelo menos, um Project Management 

Office (PMO) – área dedicada aos interesses e aos assuntos relacionados ao 

gerenciamento de projetos; 

• 77% das empresas possuem uma metodologia em gerenciamento de projetos. 

 

Outro resultado importante da pesquisa está relacionado aos benefícios obtidos pelo 

gerenciamento de projetos. Os mais relevantes foram: 1) maior comprometimento com 

objetivos e resultados; 2) disponibilidade de informações para a tomada de decisão; e 3) 

melhor qualidade nos resultados dos projetos.  

Esforços têm sido realizados com o propósito de garantir o alcance dos resultados 

desejáveis de um projeto; padrões, processos, metodologias, ferramentas e técnicas são 

elaboradas e revisadas continuamente na busca de melhores práticas para a condução dos 

projetos. É nesse aspecto que esta pesquisa possui grande relevância, porque constrói uma 

abordagem diferenciada para o tratamento e a compreensão das comunicações no 

gerenciamento de projeto. Centrada nos aspectos das competências conversacionais, grande 

lacuna existente na gestão de projetos, o trabalho procura demonstrar a importância, as 

características e as distinções relacionadas a um conjunto de competências conversacionais, 

presentes nos grupos de processos do gerenciamento de projeto e, com isso, contribuir na 

redução dos índices de fracasso e de conflitos desfavoráveis nos projetos.  

 

JUSTIFICATIVA 

Conforme será apresentado no referencial teórico, pesquisas e estudos demonstram 

que a comunicação é o fator mais crítico no gerenciamento de um projeto. De fato, parece que 

os gerentes e suas equipes, muitas vezes tecnicamente e instrumentalmente bem preparados, 

desconhecem o fenômeno conversacional, suas distinções, características e poder.  

A pesquisa de benchmarking (2008) apresenta alguns resultados interessantes, 

colaborando de forma decisiva na justificativa e na relevância desta pesquisa: 

 

• Entre as empresas que possuem alguma metodologia de gerenciamento de 

projetos, um pouco mais da metade (51%) tratam o aspecto das comunicações. 
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• Dos documentos existentes nas metodologias de gerenciamento de projetos 

apenas 44% possuem um artefato para planejamento das comunicações. 

• O perfil dos gerentes de projetos em sua maioria (66%) é técnico-generalista. 

• As habilidades mais valorizadas, pelas empresas, para um gerente de projetos 

são a liderança (72%) e a comunicação (71%). 

• As principais deficiências dos gerentes de projetos são a comunicação (47%) e 

o gerenciamento de conflitos (41%). 

 

Esses resultados demonstram haver uma necessidade urgente na conscientização e na 

compreensão do fenômeno das comunicações nos projetos. Mintzberg (1973) reforça essa 

observação quando, em sua pesquisa, constatou que a interação verbal, inclusive conversas, 

acontece em aproximadamente 80% do tempo dos gerentes. É necessário então estudar as 

comunicações humanas, mas não por meio de uma abordagem tradicionalista e mecânica de 

emissor, mensagem e receptor. Embora essa abordagem tenha sua importância, ela não é 

suficiente para produzir comunicações efetivas; por isso, esta pesquisa busca aprofundar os 

estudos no conhecimento dos aspectos relacionados à natureza conversacional, em uma 

perspectiva ontológica, aplicada ao contexto do gerenciamento de projetos. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Apresentar e caracterizar um conjunto de competências conversacionais que 

contribuam para o gerenciamento de um projeto e conhecer a importância e o domínio que os 

gerentes de projetos, residentes no Brasil, conferem a essas competências. 

 

Objetivos específicos 

• Apresentar o estado da arte e da prática em gerenciamento de projeto, seus 

padrões, conceitos e definições; 

• Identificar um conjunto de competências conversacionais, suas características e 

distinções que contribuam para o gerenciamento de um projeto; 
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• Construir, validar e aplicar um instrumento de coleta de dados para avaliar a 

importância conferida e o domínio que reconhecem ter gerentes de projetos em 

relação a um conjunto de comportamentos, relacionados a determinadas 

competências conversacionais; 

• Construir, a partir dos resultados da pesquisa de campo, uma matriz de 

relacionamento entre as competências conversacionais e os grupos de processos do 

gerenciamento de projetos; 

• Apresentar, a partir dos dados coletados, as possíveis lacunas (gap´s) de 

competências conversacionais presentes nos gerentes de projeto. 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O trabalho foi decomposto em uma estrutura analítica conforme a Figura 1 e 

organizado em capítulos, descritos a seguir:  

 

Introdução Na introdução é contextualizado o tema e definido o problema a ser 

tratado pela pesquisa. Também fazem parte a revisão bibliográfica, a 

relevância e a justificativa do trabalho assim como seus objetivos. 

Capítulo 1 Referencial teórico: as bases teóricas que fundamentam a pesquisa 

são apresentadas e detalhadas neste capítulo: os projetos e o seu 

gerenciamento e as competências conversacionais. 

Capítulo 2 Metodologia: descreve-se toda a metodologia adotada no trabalho: a 

classificação da pesquisa, seus procedimentos, suas hipóteses, os 

resultados esperados e seu cronograma. 

Capítulo 3 As competências conversacionais nos grupos de processos de 

gerenciamento de projetos: o objetivo deste capítulo é apresentar as 

competências conversacionais, trabalhadas nesta dissertação, no 

contexto dos grupos de processos do gerenciamento de projeto e 

verificar como elas são percebidas pelos gerentes de projeto. 
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Capítulo 4 Resultados e análises: neste capítulo os resultados e as análises da 

pesquisa de campo são apresentados. 

Conclusão Conclusão e trabalhos futuros: baseado nos capítulos anteriores é 

apresentado neste item a conclusão e a proposição de novos 

trabalhos. 

  

 

 

 

Figura 1 - Estrutura do projeto de dissertação 
Fonte: Elaboração do autor 
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CAPÍTULO 1  REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo serão apresentados os referenciais teóricos que fundamentam esta 

pesquisa. A idéia principal é compreender e detalhar (aprofundar) melhor cada um dos 

“ingredientes” que compõem os referenciais teóricos e no capítulo 3 consolidá-los, com o 

objetivo de responder, juntamente com a pesquisa de campo, o problema proposto. 

 

1.2  PROJETOS 

Os projetos são os meios que possibilitam a realização das transformações nas 

empresas. Segundo Verzugh (2003, p. 26), o mundo do trabalho está mudando, e a velocidade 

da mudança está aumentando. Isso cria um aumento na demanda por projetos. Estes últimos 

são necessários para a reengenharia de uma organização, para a avaliação da direção tomada 

pela companhia em um mercado novo ou para lançar um novo produto ou serviço. 

Um projeto, segundo o PMI (2004, p. 5), é um esforço temporário empreendido com a 

finalidade de criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Entende-se como temporário 

um esforço finito no tempo, e exclusivo, como algo que ainda não tenha sido realizado, algo 

singular, único, inovador.  

Para Cleland (1999, apud VARGAS, 2002, p. 8), um projeto é uma combinação de 

recursos organizacionais, colocados juntos para criarem ou desenvolverem algo que não 

existia previamente, de modo que provenha um aperfeiçoamento da capacidade de 

performance no planejamento e na realização de estratégias organizacionais. 

Já para Meredith (1995, apud VARGAS, 2002, p. 8), um projeto é uma atividade única 

e exclusiva com um conjunto de resultados desejáveis em seu término. É também complexo o 

suficiente para necessitar de uma capacidade de coordenação específica e um controle 

detalhado de prazos, relacionamentos, custos e performance. 

Leroy (2006, p. 54) propõe, por meio de uma cartografia (Figura 2), demonstrar as 

tendências recentes das pesquisas em projetos, notadamente as desenvolvidas no continente 

europeu. Os três eixos pontilhados definem o foco da pesquisa, e os eixos horizontais são as 

dimensões que orientam a problemática da pesquisa em projetos. Os eixos de pesquisa não 

são excludentes; por exemplo, em relação ao sujeito de análise, certos trabalhos estão focados 

nas pessoas colocadas nas atividades do projeto, ou seja, “atores do projeto” (o gerente do 

projeto, o patrocinador, os responsáveis pelos pacotes de trabalho etc.). Com relação ao eixo 
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do tempo, o estudo desses “atores” pode ser realizado em uma fase do projeto. E considerando 

o outro eixo a pesquisa pode destacar esse estudo em uma área de conhecimento. A 

problemática da pesquisa pode envolver a dimensão cognitiva e psicológica ou instrumental 

ou organizacional ou ainda gerencial. 

 

 
Figura 2 – Cartografia da pesquisa em projetos 
Fonte: Leroy (2006, p. 55) 

 

Para enquadrar esta pesquisa dentro da cartografia proposta por Leroy pode-se dizer 

que a mesma, como sujeito da análise, envolve o ator (gerente de projeto). Com relação ao 

objeto de análise envolve a área de conhecimento de comunicação no contexto de um projeto 

e na perspectiva da problemática do trabalho, ela se orienta no plano cognitivo e gerencial 

(ver Figura 3). 
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Figura 3 – Enquadramento desta pesquisa na cartografia de Leroy (2006) 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Segundo Verzuh (2000, p. 30-32), o trabalho que é único e temporário exige diversas 

disciplinas de gerenciamento. Como os projetos têm características diferentes das operações 

permanentes, eles criam um novo conjunto de desafios. Alguns destes desafios estão 

relacionados com: 

• Pessoal: cada projeto tem necessidades diferentes de pessoal. Algumas pessoas 

serão necessárias constantemente, enquanto outras serão convenientes somente 

periodicamente (VERZUH, 2000, p. 30-32).  

• Estimativa: para avaliar os projetos em potencial, as empresas precisam de 

estimativas de custo e cronograma. Mas, como cada projeto é único, as 

estimativas podem conter mais suposições do que fatos. O que se deseja 

construir nunca foi construído antes, e por isso as etapas envolvidas, os 

materiais necessários e os obstáculos inevitáveis que a equipe irá encontrar são 

difíceis de predizer (Idem, ibidem). 

• Orçamento: normalmente os ciclos de orçamento das empresas tendem a se 

fechar em intervalos de 12 meses, mas os projetos dificilmente são assim. Muito 

embora o processo de orçamento de uma empresa talvez reserve dinheiro para 

projetos que estão em um futuro distante, as exigências de verbas podem ficar 

obscuras antes do processo formal de planejamento começar (Idem, ibidem).  
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• Autoridade: os organogramas definem a autoridade dentro de uma empresa, mas 

geralmente representam as operações permanentes desta. Projetos muitas vezes 

ultrapassam as barreiras departamentais, e isso requer novos desafios de 

negociações (Idem, ibidem).  

• Controles: as práticas normais da contabilidade fazem a correspondência dos 

orçamentos operacionais com os custos operacionais trimestralmente ou 

anualmente, esses períodos de tempo não são suficientes para manter o projeto 

nos trilhos (Idem, ibidem). 

• Comunicações: as “crises nas comunicações” são um dos mais importantes 

fatores de falha dos projetos. Assim como a autoridade, os canais de 

comunicação tendem a seguir a estrutura organizacional da empresa. Mas 

quando os projetos ultrapassam os limites da organização essa estrutura não 

mais atende a dinâmica dos projetos (Idem, ibidem). 

 

Para a condução dos projetos, novas práticas de gerenciamento foram surgindo ao 

longo do tempo e com isso a disciplina de gerenciamento de projeto foi se diferenciando cada 

vez mais da administração geral, ainda que permaneça contida nela e se utilize de práticas 

comuns a essa e a outras áreas de conhecimentos específicas.  Esse aspecto ganhou mais força 

quando o Project Management Institute desenvolveu o conjunto de conhecimento em 

gerenciamento de projetos, um compêndio que reúne as melhores práticas para a gestão de um 

projeto. Assim, torna-se importante, a seguir, conhecer o estado da arte e da prática deste 

gerenciamento. 

 

1.2.1  Gerenciamento de projetos: o estado da arte e o estado da prática 

Mikheev e Pells (2006, p. 37) sugerem historiar o gerenciamento de projetos (GP) 

moderno em três ondas de desenvolvimento. 

A primeira onda do GP moderno ocorreu aproximadamente de 1950 a 1980, quando as 

primeiras tecnologias e técnicas de GP foram desenvolvidas, baseadas no desenvolvimento 

linear de programação, durante a Segunda Guerra Mundial e o começo da era do computador. 

Esse período foi marcado pela invenção do Critical Path Methodology (CPM), do Program 

Evaluation and Review Technique (Pert) e do Earned Value Management Systems (EVMS). O 
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CPM e o Pert ganharam grande reconhecimento na Europa ocidental, nos EUA e na Rússia. O 

EVMS foi usado como base para os critérios de sistemas de controle de custo e cronograma 

do Departamento de Defesa (DoD) nos EUA e daí espalhou-se para outras agências do 

governo nos EUA, na Europa e em outros lugares. Durante esse mesmo período, a profissão 

de GP foi fundada na Europa e nos Estados Unidos. O gerenciamento de projeto começou a se 

desenvolver como disciplina profissional e várias ferramentas de software e sistemas de GP 

emergiram enquanto as tecnologias da computação evoluíam. Os guias de conhecimento em 

gerenciamento de projetos começaram a ser desenvolvidos e as qualificações em GP passaram 

a ser consideradas. 

Os autores consideram a segunda onda as décadas de 1980 e 1990. No começo dos 

anos 1980, uma grande questão surgiu provocando intensos debates: o GP é mais “ciência” ou 

“arte”? Isso levou ao reconhecimento de que os fatores humanos têm um importante papel no 

gerenciamento de um projeto. Em 1987, nos Estados Unidos, o Project Management Institute 

(PMI) publicou o Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) e lançou o programa 

de certificação Project Management Professional (PMP). Em 1991, no Reino Unido, a 

Association of Project Management (APM) publicou o APM BoK e desde 1992 tem 

implementado o programa de certificação em GP. Em 1999, nas bases do Body of Knowledge 

da APM, quatro países – Grã-Bretanha, Alemanha, Suíça e França – estabeleceram seu 

parâmetro de competência como um padrão qualificador para o International Project 

Management Association (IPMA). Com referência ao parâmetro de competência do IPMA 

(IPMA Competency Baseline – ICB), várias associações nacionais criaram os conjuntos de 

conhecimentos em gerenciamento de projetos e sistemas de certificação. A profissão de GP 

começou a crescer e se expandir rapidamente, com a formação das sedes pelo Canadá e pelos 

Estados Unidos e de associações nacionais de GP em vários países pelo mundo. A Sovnet foi 

formada na Rússia, a UPMA na Ucrânia, a ABGP no Brasil, e, contribuindo com esse 

crescimento, o PMI estabeleceu-se em várias partes do mundo por meios dos seus Chapters. 

No final do século XX, o GP moderno podia ser encontrado em todos os continentes e na 

maioria dos países. 

Os autores acreditam que a “terceira onda” do GP profissional tenha começado junto 

com o século XXI, na qual o GP estratégico crescerá à medida que executivos seniores 

compreendam e incorporem o valor do GP moderno em seus empreendimentos. Esta terceira 

onda será caracterizada por um maior número de organizações praticando um gerenciamento 
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de projetos mais profissional e estabelecendo a gestão de portfólio como forma de obter 

vantagem competitiva e demonstrar o retorno sobre o investimento em GP. 

Segundo o PMI (2004, p. 37), o gerenciamento de projetos é realizado por meio de 

processos, usando conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas de gerenciamento de 

projetos que recebem entradas e geram saídas. Para que um projeto seja bem-sucedido, a 

equipe do projeto deve: 

• Selecionar os processos adequados dentro dos grupos de processo de 

gerenciamento de projetos necessários para atender aos objetivos do projeto 

(PMI, 2004, p. 37). 

• Usar uma abordagem bem definida para adaptar os planos e as especificações 

do produto de forma que atenda aos requisitos do produto e do projeto (PMI, 

2004, p. 37). 

• Atender aos requisitos para satisfazer as necessidades, os desejos e as 

expectativas das partes interessadas (PMI, 2004, p. 37). 

• Balancear as demandas conflitantes de escopo, tempo, custo, qualidade, 

recursos e risco para produzir um produto de qualidade (PMI, 2004, p. 37). 

 

Gerenciar um projeto inclui, mas não se limita a: identificação das necessidades do 

cliente, estabelecimento de objetivos claros e alcançáveis, balanceamento de demandas 

conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo e adaptação das especificações, dos planos e 

da abordagem às diferentes preocupações e expectativas das partes interessadas (PMI, 2004). 

Há no conjunto de conhecimentos de gerenciamento de projeto, divulgado pelo PMI 

(2008), nove áreas de conhecimento e 42 processos que dão suporte às melhores práticas em 

gerenciamento de projeto. Gerenciar um projeto é, acima de tudo, atingir um objetivo por 

meio do esforço coordenado de ações realizadas por pessoas. 

Na gerência de projetos, a preocupação com o tema das comunicações apresenta uma 

complexidade ainda maior, principalmente por causa da sua natureza: os projetos são 

temporários, possuem início e fim bem definidos. As equipes são formadas muitas vezes com 

integrantes part-time e outros full-time, vindos, quase sempre, de origens distintas. Projetos 

são exclusivos, únicos, ou seja, não possuem o caráter de rotina e por isso não existe uma 

receita predeterminada que possa ser seguida para obter o produto ou serviço final, assim 
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como acontece numa linha de produção (PMI, 2008). Projetos são desenvolvidos de forma 

progressiva, por isso, muitas vezes, é importante o desmembramento de um projeto em fases, 

definindo assim seu ciclo de vida (PMI, 2008). 

O PMI (2008) estabelece uma diferenciação entre o ciclo de vida de um projeto e o 

ciclo de vida do seu gerenciamento, denominado também de grupos de processos de 

gerenciamento de um projeto. Segundo o PMI (2008), o ciclo de vida de um projeto é a sua 

divisão em fases com o objetivo de oferecer um melhor controle gerencial. Muitas 

organizações identificam um conjunto específico de ciclos de vida para serem usados em 

todos os seus projetos. O ciclo de vida do projeto define as fases que conectam o início ao seu 

final. A Figura 4 apresenta o desmembramento de um projeto em fases. 

O ciclo de vida do projeto geralmente define: 

• Que trabalho técnico deve ser realizado em cada fase. 

• Quando as entregas devem ser geradas em cada fase e como cada entrega é 

revisada, verificada e validada. 

• Quem está envolvido em cada fase. 

• Como controlar e aprovar cada fase. 

 

Fase Inicial Fase Final

Fase(s) Intermediárias

tempo

Ciclo de vida genérico de projetos

 
Figura 4 – Ciclo de vida genérico de projetos 
Fonte: PMI (2004) com adaptações 
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O ciclo de vida do gerenciamento de um projeto, denominado pelo PMI (2004) de 

grupos de processos de gerenciamento de projetos, é composto por cinco grupos: iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Esses grupos de 

processos estão presentes, pelo menos uma vez, no ciclo de vida de um projeto. O gerente de 

projeto e sua equipe são responsáveis pela determinação de que processos do grupo serão 

empregados e por quem, além do grau de rigor que será aplicado à execução desses processos 

para alcançar o objetivo desejado do projeto. A Figura 5 apresenta os grupos de processos e 

sua interação com o ciclo de vida de um projeto. 

 

  
Figura 5 – Ciclo de vida do gerenciamento de um projeto e sua interação com o ciclo de vida do projeto 
Fonte: PMI (2000, p. 31), com adaptações 

 

Os grupos de processos acontecem de uma forma não linear durante o ciclo de vida do 

projeto. A Figura 6 exemplifica a interação dos grupos de processo durante o ciclo de vida de 

um projeto (PMI, 2004, p. 68). 

O guia do conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos – PMBOK® do 

PMI – é composto por nove áreas de conhecimento, integração, escopo, custo, tempo, 

qualidade, recursos humanos, comunicação, risco e aquisição. Nele o PMI (2004) considera 

que o gerenciamento geral inclui o planejamento, a organização, a formação e o controle de 

operações de uma empresa ou organização. O gerenciamento geral inclui disciplinas de apoio 

como: contabilidade e gerenciamento financeiro; compras e aquisições; contratos e legislação 
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comercial; planejamento estratégico, tático e operacional; estruturas organizacionais, 

comportamento organizacional, administração de pessoal, compensação, benefícios e planos 

de carreira; tecnologia da informação; entre outras (PMI, 2004, p. 15). Essas e outras 

disciplinas fornecem a base para a criação das competências de gerenciamento de projetos e 

muitas vezes são essenciais para o gerente de projeto. Em qualquer projeto específico talvez 

seja necessário competências em diversas disciplinas do gerenciamento geral. Para o PMI 

(2004, p. 15), essas competências já estão documentadas na literatura sobre gerenciamento 

geral e sua aplicação é fundamentalmente a mesma em um projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 6 – Integração dos grupos de processos em um projeto  
Fonte: PMI (2004, p. 68) 

 

Segundo o PMI (2004), praticamente todos os projetos são planejados e 

implementados em um contexto social, econômico e ambiental e têm impactos intencionais e 

não intencionais positivos e/ou negativos.  A equipe do projeto deve considerar o projeto em 

seus contextos ambientais cultural, social, internacional, político e físico. 

Ambiente cultural e  social:  a  equipe  precisa  entender  como  o  projeto  afeta  as 

pessoas e como as pessoas afetam o projeto. Isso pode exigir um entendimento de aspectos 

das características econômicas, demográficas, educacionais, éticas, étnicas, religiosas e de 

outras características das pessoas afetadas pelo projeto ou que possam ter interesse no projeto.  

O gerente de projeto também deve examinar a cultura organizacional e determinar se o 
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gerenciamento de projeto é reconhecido como uma função válida com responsabilidade e 

autoridade para gerenciar o projeto (PMI, 2004, p. 14). 

Ambiente internacional e político: talvez seja necessário que alguns membros da 

equipe estejam familiarizados com as leis e os costumes internacionais, nacionais, regionais e 

locais aplicáveis, além do clima político que poderia afetar o projeto. Outros fatores 

internacionais a serem considerados são as diferenças de fuso horário, os feriados nacionais e 

regionais, a necessidade de viagens para reuniões com a presença física dos membros e a 

logística de teleconferência (idem, ibidem). 

Ambiente físico: se o projeto afetar seu ambiente físico, alguns membros da equipe 

precisarão conhecer bem a ecologia local e a geografia física que podem afetar o projeto ou 

serem afetadas pelo projeto (PMI, 2004, p. 14). 

Ainda segundo o PMI (2004), os projetos normalmente fazem parte de uma 

organização que é maior que o projeto. Exemplos de organizações incluem empresas, 

agências governamentais, instituições de saúde, organismos internacionais, associações 

profissionais, entre outros. Mesmo quando o projeto é externo (joint ventures, parcerias), ele 

ainda será influenciado pela organização ou organizações que o iniciaram. A maturidade da 

organização em relação ao seu sistema de gerenciamento de projetos, sua cultura, seu estilo, 

sua estrutura organizacional e seu escritório de projetos também podem influenciar o projeto. 

Organizações baseadas em projetos são aquelas cujas operações consistem 

basicamente de projetos. Essas organizações estão incluídas em duas categorias (PMI, 2004, 

p. 27): 

• Organizações cuja receita é obtida principalmente da realização de projetos 

para terceiros sob contrato – empresas de arquitetura, firmas de engenharia, 

consultores, empreiteiras e contratadas do governo (idem, ibidem). 

• Organizações que adotaram o gerenciamento por projetos. Essas organizações 

normalmente possuem sistemas de gerenciamento instalados para facilitar o 

gerenciamento de projetos. Por exemplo, seus sistemas financeiros em geral 

são especificamente projetados para contabilizar, acompanhar e emitir 

relatórios de diversos projetos simultâneos (idem, ibidem). 

As organizações não baseadas em projetos com freqüência podem não ter sistemas de 

gerenciamento projetados para dar suporte às necessidades dos projetos de modo eficiente e 

eficaz. A ausência de sistemas orientados a projetos normalmente dificulta o gerenciamento. 
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Em alguns casos, as organizações não baseadas em projetos terão departamentos ou outras 

subunidades que operam como organizações baseadas em projetos com sistemas para dar 

suporte a eles. As culturas organizacionais geralmente possuem influência direta no projeto. 

Por exemplo (idem, ibidem, p. 28):  

Uma equipe que propõe uma abordagem pouco usual ou de alto risco tem maior 

probabilidade de garantir a aprovação em uma organização agressiva ou empreendedora 

(PMI, 2004, p. 28). 

Um gerente de projetos com estilo altamente participativo provavelmente encontrará 

problemas em uma organização com hierarquia rígida, enquanto um gerente de projetos com 

estilo autoritário também enfrentará problemas em uma organização participativa (idem, 

ibidem). 

A estrutura da organização executora geralmente limita a disponibilidade de recursos 

em um espectro de uma estrutura funcional a uma estrutura por projeto, com diversas 

estruturas matriciais intermediárias. A Tabela 2 mostra importantes características 

relacionadas a projetos dos principais tipos de estruturas organizacionais. 

No Brasil os resultados obtidos pelas pesquisas de benchmarking (2006; 2007; 2008), 

ilustrados na Tabela 3, demonstram um avanço crescente na quantidade de organizações 

estruturadas ou orientadas por projetos. 

 

Tabela 2 – Estruturas organizacionais x Características do projeto 

 

Fonte: PMI (2004, p. 28) 
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Tabela 3 – Comparativo de estruturas organizacionais 

Estrutura organizacional Benchmarking (2006) 

 Amostra: 183 
empresas 

Benchmarking (2007) 

 Amostra: 185 
empresas 

Benchmarking (2008) 

Amostra: 373 empresas 

Uma estrutura 
organizacional projetizada  27% 37% 24% 

Uma estrutura matricial forte 
(na qual gerentes de projetos 
têm mais influência que 
gerentes departamentais) 

13% 9% 16% 

Uma estrutura matricial fraca 
(na qual gerentes 
departamentais têm mais 
influência que gerentes de 
projetos) 

47% 42% 46% 

Uma estrutura funcional (na 
qual não há designação formal 
dos responsáveis por projetos) 

13% 12% 14% 

Fonte: Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos Brasil (2006, 2007 e 2008), Project Management 
Institute – Chapters brasileiros, com adaptações 

 

A International Project Management Association (IPMA), comunidade internacional 

constituída por mais de quarenta associações nacionais de diversos países, estabelece no 

IPMA Competency Baseline – ICBv3, referencial de competências do IPMA (2006), três 

campos de competências necessárias ao gerenciamento de projetos: 

• Competências técnicas: este campo descreve os elementos de competências 

técnicas fundamentais para o gerenciamento de projetos. O ICB contém vinte 

elementos de competências técnicas (IPMA, 2006, p. 9). 

• Competências comportamentais: o ICB contém 15 elementos de 

competência comportamental que tratam das relações pessoais entre os 

indivíduos e os grupos gerenciados nos projetos, programas e portfólios (idem, 

ibidem). 

• Competências relacionadas ao contexto: este campo descreve os elementos 

de competência do gerenciamento de projetos relacionados ao contexto do 

projeto. Elas cobrem as competências necessárias aos gerentes de projeto para 

administrarem as relações com as gerências de linha da organização. O ICB 

contém 11 elementos de competências contextuais (idem, ibidem). 
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Esses três campos de competências são conhecidos e representados, pelo IPMA 

Competency Baseline, como o olho da competência – Figura 7. 

 
Figura 7 – O olho da competência 
Fonte: IPMA (2006) 
 

 

Para Koch e Knoepfel (2008, p. 51), essa figura representa a integração de todos os 

elementos de competência do gerenciamento de projetos vistos pelos olhos dos profissionais 

de projetos, programas e portfólios ao avaliarem uma situação específica. O olho também 

representa visão e clareza. Cada campo contém os elementos de competências que servem 

para avaliar os profissionais em um processo de certificação de gerenciamento de projetos, 

composto por quatro níveis (A, B, C e D), e endereçam uma gestão de projetos mais 

profissional. Cada elemento de competência inclui um título, uma descrição de conteúdo, uma 

lista de possíveis etapas do processo, uma lista de tópicos envolvidos e as competências-chave 

por nível de certificação. 

O ICB não recomenda nem inclui metodologias específicas, métodos ou ferramentas 

para a condução de projetos. O ICB é um referencial, ou seja, é um direcionador para o 

desenvolvimento e para a avaliação das competências no gerenciamento de projetos. O ICB 

descreve os processos típicos e genéricos e os tópicos para o gerenciamento de projetos, 

programas e portfólios. Mas, como já afirmado, ele não estabelece os métodos ou as 

ferramentas a serem aplicados. A Tabela 4 ilustra as competências definidas nos três campos 

do referencial IPMA Competency Baseline. 
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Tabela 4 – Competências do IPMA Competency Baseline v . 3 

Elementos de competência 
técnica 

Elementos de competência 
comportamentais 

Elementos de competência 
contextuais 

Sucesso no gerenciamento de 
projetos 

Liderança Orientação ao projeto 

Partes interessadas Comportamento e motivação Orientação ao programa 

Requerimentos e objetivos do 
projeto 

Autocontrole Orientação ao portfólio 

Riscos e oportunidades Assertividade Implementação do projeto, do 
programa e do portfólio 

Qualidade Relaxamento Organização permanente 
(operações continuadas) 

Organização do projeto Abertura Negócio 

Trabalho em equipe Criatividade Sistemas, produtos e tecnologias 

Resolução de problemas Orientação ao resultado Recursos humanos 

Estrutura do projeto Eficiência Saúde, segurança, proteção e meio 
ambiente 

Escopo e entregas Aconselhamento Finanças 

Tempo e fases do projeto Negociação Legislação 

Recursos Conflito de crises  

Custos e finanças Confiabilidade  

Aquisições e contratos Apreciação de valores  

Mudanças Ética  

Controle e relatórios   

Informação e documentação   

Comunicação   

Iniciação   

Encerramento   

Fonte: IPMA (2006) com adaptações 

 

Após estabelecer uma visão geral da evolução, dos conceitos e dos principais padrões 

relacionados aos projetos e ao seu gerenciamento sem, no entanto, a pretensão de ter esgotado 

o assunto, o referencial teórico a seguir irá explorar como o aspecto das comunicações é 

observado no trabalho gerencial. O objetivo será evidenciar a importância e o impacto das 

comunicações no gerenciamento de projetos e compreender como as mesmas são percebidas 

na literatura pesquisada. 
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1.2.2  As comunicações no gerenciamento de projetos 

Echeverría (2006, p. 265) observa que “nenhuma área na empresa é mais dependente 

das competências comunicativas do que o escalão executivo e gerencial. O êxito ou fracasso 

de um gerente é função direta de sua competência conversacional.” Echeverria (2006, p. 265) 

observa que pouca atenção é dada aos fenômenos comunicativos na educação tradicional da 

administração de empresas. “Normalmente os executivos e gerentes não são treinados para 

observar a empresa sob a perspectiva de suas conversas” (ECHEVERRÍA, 2006, p. 265). 

Amorim (1999, p. 1) destaca que “são raras as empresas nas quais a comunicação, 

enquanto ação específica, faz parte dos meios necessários à consecução dos objetivos 

estratégicos.” A autora comenta ainda que: 

A visão tradicional e tecnicista da comunicação, calcada na linearidade da relação 
emissor,  mensagem  e  receptor  não  permite  a  percepção  do  potencial  da  
comunicação  além  do  suposto  fluxo  de  informações  dado  pelo  organograma 
das empresas (AMORIM, 1999, p. 1). 

Lambert (2006, p. 73) observa: 

Nos últimos anos os executivos de organizações estão levando muito a sério a 
preparação de profissionais em gerenciamento de projetos. Em quase todos os 
setores de negócio e serviços, o capital e o investimento em recurso humano para a 
melhora das habilidades em gerenciamento de projeto tornou-se prioridade. O 
objetivo é que o projeto seja completado de acordo com as especificações, no 
prazo, dentro do orçamento e com a devida satisfação dos principais stakeholders. 

Lambert (2006, p. 73) então indaga  

por que, com todos estes investimentos em equipamentos e treinamentos, os projetos 
continuam com desempenho abaixo do esperado em relação ao escopo, tempo e 
custos? Por que ainda encontra-se extrema dificuldade em alcançar as necessidades e 
expectativas dos gestores da organização se existe toda a atenção e dedicação do 
gerente de projeto, equipes bem intencionadas e ávidas para participar?  

 

Segundo Lambert (2006, p. 74) a resposta a essas questões reside na formação de um 

ambiente de trabalho que possua um senso de missão compartilhada entre todos os 

participantes do projeto. Nas suas palavras: “O ambiente é uma composição de atitudes, 

crenças e percepções dos participantes. É entusiasmo e excitação. É o querer estar lá, querer 

ser parte de algo especial”.  

No juízo do autor desta dissertação, o “ambiente” que Lambert chama atenção só pode 

ser construído a partir de uma compreensão do fenômeno das conversas. Elas são o verdadeiro 
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subsídio e a base para a sustentação deste “ambiente”, capacitando as pessoas a alcançarem 

seus objetivos. 

Ainda segundo Lambert (2006, p.75), criar e dar sustentação a um ambiente que 

propicie o senso de missão compartilhada e o desenvolvimento das equipes de projeto passa 

por ter habilidade em:  

• Providenciar um claro entendimento das prioridades relativas ao projeto. 

• Focar no pensamento estratégico e delegar tarefas táticas. 

• Insistir na comunicação inter-funcional. 

• Dar tempo e oportunidades para comunicações espontâneas. 

• Providenciar recursos adequados para execução do projeto. 

• Estabelecer papéis e responsabilidades claras dentro do projeto. 

• Permitir ter tempo para o pensar antes do criar. 

• Prover um legítimo empowerment em todos os níveis. 

• Desenvolver incentivos e recompensas para a equipe. 

• Permitir que o trabalho no projeto seja divertido. 

• Insistir em requisitos realísticos, claramente definidos e articulados. 

• Sempre ouvir as opiniões dos membros da equipe do projeto. 

• Encorajar o “arriscar-se” e aceitar falhas. 

• Evitar o foco excessivo nas medidas quantitativas e não ignorar as medidas 

qualitativas (moral dos funcionários). 

• Encorajar os conflitos construtivos. 

 

Krogh, Kazuo e Nonaka (2001, p. 162 – 163) relatam que: 

O conhecido pesquisador organizacional Henry Mintzberg em seu livro, The Nature 
of Managerial Work evidenciou que os gerentes gastam Aproximadamente 80% de 
seu tempo no seu processo de comunicação, inclusive conversas. Conforme 
observou o CEO Andy Rihs da empresa Phonak localizada em Stafa/Zurique, “o 
conhecimento escrito e armazenado nos computadores é eficaz em apenas 20% das 
ocasiões: a alternativa é ler as instruções de operação do novo videocassete durante 
uma hora ou conversar com um colega durante cinco minutos para descobrir como 
funciona o aparelho”. 
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Gerentes e pesquisadores visionários vêm repetindo a mesma afirmação há anos. 
Assim por que as práticas de conversação são tão rudimentares na maioria das 
empresas? Por que os gerentes com tanta freqüência frustram a criação de 
conhecimento social logo no nascedouro, por meio de mensagens e ordens que 
interferem no processo? (KROGH; KAZUO; NONAKA, 2001, p. 163). 

 

Outro aspecto inerente às conversas e que precisa ser compreendido e trabalhado nas 

equipes é o fato das conversas nos projetos poderem conduzir a discussões improdutivas e 

acaloradas. Nesse aspecto Stone, Patton e Heen (2004) argumentam que: 

deixar de discutir e tentar compreender a história do outro ajuda a saber por que as 
pessoas têm, em primeiro lugar, histórias diferentes. [...]. 

Nossa história não vem do vazio. Não são aleatórias. Nossas histórias são 
construídas de modo inconsciente, porém sistemático. Primeiro recebemos 
informações. Vivenciamos o mundo – visões, sons e sentimentos. Segundo, 
interpretamos o que vemos, ouvimos e sentimos; damos significado a isso tudo. A 
seguir, tiramos conclusões do que está acontecendo. E, a cada passo, há uma 
oportunidade para que as histórias das diferentes pessoas discordem. 

Geralmente, nas conversas difíceis simplesmente negociamos conclusões, sem 
chegarmos onde está a ação verdadeira: as informações e interpretações que nos 
levam a ver o mundo como vemos (STONE; PATTON; HEEN, 2004, p. 51-52). 

 

Dinsmore e Neto (2005, p. 68) consideram a comunicação humana como um processo 

indireto. Ao contrário de uma transmissão rápida e clara dos conceitos de A para B, ela é 

composta de uma série de passos que precisam de atenção constante para assegurar a 

continuidade. O emissor (a pessoa que fala) deve conceber nitidamente a idéia, traduzi-la 

adequadamente em um código ou linguagem apropriada, transmiti-la claramente pelo meio 

correto e monitorar o esforço de decodificação do receptor (a pessoa que ouve). 

Ainda segundo Dinsmore e Neto (2005, p. 68), uma idéia surgida na mente daquele 

que a concebe pode ser codificada de forma deficiente. Isso significa que são utilizadas frases, 

números ou gestos inadequados para transmitir a mensagem. Alguma coisa é destruída entre o 

pensamento original e a transmissão real. Aquilo que pode ser genericamente chamado de 

ruído ou interferência também dá sua contribuição para falhas na comunicação. São exemplos 

de ruídos, os sons do tráfego, o telefone tocando durante uma conversa ou alguém entrando na 

sala enquanto outra comunicação está ocorrendo. 

A recepção defeituosa é a parte final dos problemas de comunicação. Ela pode ocorrer 

porque o receptor (a pessoa que ouve) decodifica impropriamente a mensagem e não 

consegue compreendê-la, muito embora ela possa ter sido concebida, codificada e transmitida 

eficazmente por meio de um meio sem ruído. O receptor pode simplesmente ser um ouvinte 
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deficiente, ou sua atitude, metas ou experiências anteriores podem distorcer a mensagem que 

está chegando para se adequar ao que ele ou ela gostaria de ver ou ouvir (DINSMORE; 

NETO, 2005, p. 68). 

Para que o emissor (a pessoa que fala) descubra se a mensagem original foi recebida, o 

processo de comunicação deve ser verificado. Isso exige feedback – o caminho de volta do 

circuito da comunicação. No feedback, o receptor (a pessoa que ouve) transmite sinais ao 

emissor original de modo que aquele possa determinar se a mensagem foi corretamente 

recebida. Nesse passo final, o emissor original compara o conceito inicial com a mensagem 

enviada de volta para avaliar a compatibilidade das duas e a necessidade de esclarecimentos 

adicionais ou dados complementares de comunicação (idem, ibidem, p. 70). 

Algumas causas possíveis de uma comunicação ineficaz, segundo Dinsmore e Neto 

(2005, p. 70), são: 

• Percepções diferentes em relação a metas e objetivos. 

• Compreensão diferente do escopo e das metas dos projetos e dos sistemas. 

• Competição por equipamentos, materiais, mão-de-obra e outros recursos. 

• Diferenças pessoais ou conflitos de personalidade entre gerentes e outras 

pessoas. 

• Resistência a mudanças, tanto organizacionais como individuais. 

 

Os tipos de comunicação falada e não falada são encontradas em gerenciamento de 

projetos. Na comunicação falada, os membros da equipe do projeto expressam suas idéias e 

pensamentos durante todo o dia de trabalho, nas suas conversas. Muitos ruídos ocorrem nessa 

interação falada entre os membros da equipe à medida que enfrentam problemas e trabalham 

para realizar tarefas específicas do projeto (DINSMORE; NETO, 2005, p. 70). 

Dinsmore e Neto (2005, p. 71) esclarecem que a comunicação verbal inclui tanto a 

comunicação falada quanto a não falada, o que é dito e de que modo é dito. Ela é fortemente 

influenciada por vários fatores que não a seqüência de palavras, como voz, entonação, 

volume, linguagem corporal e contato visual. O tom de voz carrega suas próprias mensagens, 

tais como convicção ou insegurança, entusiasmo ou depressão. As palavras certas enviadas no 

tom errado serão perdidas no caminho para o receptor. O tom também pode carregar firmeza, 

força, autenticidade e uma crença no que o interlocutor está dizendo. Mensagens com volume 
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estável tornam-se monótonas, podendo prejudicar a comunicação. Para Dinsmore e Neto 

(idem, ibidem), o volume adequado de uma comunicação estabelece a importância e o valor 

do que está sendo dito. 

Dinsmore e Neto (idem, ibidem) argumentam que ouvintes perfeitos são receptores 

ativos. Eles ouvem com seus olhos, expressões faciais e com o corpo, bem como com seus 

ouvidos. Esses autores apresentam na Tabela 5 algumas características dos bons ouvintes e 

dos ouvintes deficientes. 

 

Tabela 5 – Características dos ouvintes 

O bom ouvinte O ouvinte deficiente 

Olha direto para as pessoas que falam Sempre interrompe 

Pede esclarecimentos Pula para as conclusões 

Demonstra preocupação com sentimentos Termina as frases dos outros 

Não apressa nem pressiona É desatento 

Controla suas emoções Não dá resposta alguma 

Acena com a cabeça, sorri, franze a sobrancelha É impaciente 

Presta atenção Perde o controle 

Não interrompe a toda hora Agita-se nervosamente 

Acompanha o assunto até que frases ou temas tenham terminado  

Fonte: Dinsmore e Neto (2005) 

 

O segredo da comunicação é planejar, afirmam Dinsmore e Neto (idem, ibidem). 

Como todos os esforços interativos, a comunicação flui melhor se um bom planejamento 

antecede o desempenho real. Comunicações formais podem precisar de mais preparação do 

que as informais, mas, quando os riscos são altos, qualquer tipo de comunicação deve ser 

cuidadosamente analisada com antecedência. Para exemplificar, o supracitado autor (idem, p. 

75) recomenda as seguintes práticas em cada tipo de comunicação: 

• Apresentação formal: preparar o esboço, decidir que recursos visuais irá utilizar, 

ensaiar e criticar antecipadamente. 

• Chamada telefônica: listar todos os tópicos a serem discutidos, deixar mensagem 

ou verificar quem poderá tratar o assunto caso a pessoa não possa atendê-lo. 

• Cartas e e-mail: esboçar os objetivos, preparar argumentos, escrever de forma 

que facilite a compreensão de quem irá receber. 
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• Conversa individual: estabelecer o propósito do encontro, usar abordagem sob 

medida para cada tipo de pessoa, estar pronto para ouvir, sumarizar ao final e 

obter o entendimento da outra parte. 

• Reuniões: fixar objetivos e tópicos claros da agenda, decidir quais suportes ou 

dados adicionais são necessários, obedecer à agenda, administrar desvios e 

registrar resultados finais. 

 

Verzuh (2000, p. 272) reconhece que a comunicação é uma qualidade vital aos 

gerentes de projetos: “Os gerentes de projeto precisam estar capacitados para escrever, ouvir e 

falar bem, presidir reuniões com eficiência e solucionar os conflitos de maneira construtiva”. 

Segundo o autor, os membros da equipe de um projeto têm quatro principais 

necessidades de comunicação: 

• Responsabilidade: cada membro da equipe precisa saber com exatidão por qual 

parte do projeto é responsável. 

• Coordenação: na medida em que os membros da equipe executam seu trabalho, 

eles dependem um dos outros. As informações de coordenação permitem que 

eles trabalhem juntos com eficiência. 

• Status: o cumprimento das metas exige o controle do progresso do projeto. Os 

membros da equipe precisam estar informados a respeito do andamento do 

projeto. 

• Autorização: os integrantes da equipe do projeto precisam ter ciência de todas as 

decisões realizadas pelos clientes, patrocinadores e gerência do projeto que 

tenham impacto em suas atividades. 

 

Ainda segundo Verzuh (2000, p. 273-279), essas necessidades precisam ser supridas 

em todo o ciclo de vida do projeto. Várias técnicas e mecanismos são utilizados para este fim, 

como por exemplo: 

• Reunião inicial do projeto (kick off): essa reunião geralmente marca o começo da 

fase de execução de um projeto. Cabe destacar aqui a importância que as 
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conversas terão no desenvolver da reunião; conversas inefetivas dificultarão o 

gerenciamento do projeto. 

• Reuniões individuais de acompanhamento: essas reuniões, pontuais, são 

importantes para evitar que problemas cresçam além do ponto em que poderiam 

ser resolvidos mais facilmente. 

• Esclarecer a atribuição das tarefas: isso compreende explicar quais os resultados 

desejáveis do projeto, qual o nível de empenho esperado e quais as dificuldades 

e os obstáculos que poderão existir no desempenho da tarefa. 

• Reuniões de acompanhamento do projeto: essas reuniões oferecem 

oportunidades para aumentar a coesão da equipe, manter as equipes alinhadas e 

informadas sobre o desenvolvimento do projeto, identificar problemas em 

potencial ou apresentar soluções para problemas em comum e reforçar a atenção 

para as responsabilidades e os objetivos do projeto. 

 

Verzuh (2000, p. 298) argumenta que, junto com as estruturas que permitem a 

comunicação, um gerente de projeto precisa de fortes qualidades de comunicação. Negociar, 

ouvir, resolver conflitos, redigir e muitas outras qualidades afetam a habilidade de se trabalhar 

com as muitas pessoas que possuem interesses nos projetos. 

O Project Management Body of Knowledge – PMBOK®, publicado pelo PMI (2004, p. 

15), estabelece que o gerenciamento das relações interpessoais inclui: 

• Comunicação eficaz: a troca de informações. 

• Influência sobre a organização: a capacidade de “fazer com que as coisas 

aconteçam”. 

• Liderança: desenvolver uma visão e uma estratégia e motivar as pessoas para 

que alcancem essa visão e essa estratégia. 

• Motivação: estimular as pessoas para que alcancem altos níveis de desempenho 

e superem as barreiras que impedem as mudanças. 

• Negociação e gerenciamento de conflitos: conversar com as pessoas para chegar 

a um entendimento ou um acordo. 
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• Resolução de problemas: a combinação entre definição do problema, 

identificação, análise de alternativas e tomada de decisões. 

 

O PMBOK® dedica duas de suas nove áreas de conhecimento para o tratamento dos 

aspectos humanos e das comunicações no gerenciamento de um projeto. Os processos de 

gerenciamento de recursos humanos do projeto incluem (PMI, 2008, p. 215): 

• Desenvolver o plano de recursos humanos – identificação e documentação de 

funções, responsabilidades e relações hierárquicas do projeto, além da criação do 

plano de gerenciamento de pessoal.  

• Contratar a equipe do projeto – obtenção dos recursos humanos necessários para 

terminar o projeto. 

• Desenvolver a equipe do projeto – melhoria de competências e interação de 

membros da equipe para aprimorar o desempenho do projeto. 

• Gerenciar a equipe do projeto – acompanhamento do desempenho de membros 

da equipe, fornecimento de feedback, resolução de problemas e coordenação de 

mudanças para melhorar o desempenho do projeto. 

 

O gerenciamento das comunicações é a área de conhecimento que emprega os 

processos necessários para garantir a geração, a coleta, a distribuição, o armazenamento, a 

recuperação e a destinação final das informações sobre o projeto de forma oportuna e 

adequada. Os processos de gerenciamento das comunicações do projeto fornecem as ligações 

críticas entre pessoas e informações que são necessárias para comunicações bem-sucedidas. 

Os gerentes de projetos podem gastar um tempo excessivo na comunicação com a equipe, 

partes interessadas, cliente e patrocinador. Todos os envolvidos no projeto devem entender 

como as comunicações afetam o projeto como um todo (PMI 2008). Os processos de 

gerenciamento das comunicações do projeto incluem: 

• Identificar stakeholders – identificar todas as pessoas ou organizações 

impactadas pelo projeto e documentar informações relevantes relacionadas aos 

seus interesses, envolvimento e impacto no sucesso do projeto (PMI 2008, p. 

243). 
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• Planejar comunicações – determinar as necessidades de informações e 

comunicações das partes interessadas no projeto (idem, ibidem). 

• Distribuir informações – disponibilizar as informações necessárias às partes 

interessadas do projeto no momento adequado (idem, ibidem). 

• Gerenciar as partes interessadas – gerenciar as comunicações para satisfazer os 

requisitos das partes interessadas no projeto e resolver problemas com elas 

(idem, ibidem). 

• Relatar desempenho – coletar e distribuir as informações sobre o desempenho.  

Isso inclui o relatório de andamento, medição do progresso e previsão (idem, 

ibidem). 

 

Outra publicação do PMI (2002), o Project Manager Competency Development 

Framework (PMCDF) apresenta uma estrutura para a definição, avaliação e desenvolvimento 

de competências em gerenciamento de projetos. Ele estabelece três dimensões de 

competências para o gerenciamento de projetos: a dimensão do conhecimento, do 

desempenho e a dimensão pessoal. A Figura 8 ilustra a proposta do framework com suas 

dimensões e objetivos.  

O framework PMCD foi desenvolvido para proporcionar, tanto a pessoas quanto a 

organizações, um roteiro de como avaliar, planejar e gerenciar o desenvolvimento profissional 

de um gerente de projetos. Ele também provê uma visão geral das habilidades e dos 

comportamentos que alguém precisaria ter para desenvolver competências como gerente de 

projetos. Segundo Cartwright e Yinger (2007, p. 74), competência pode ser definida como um 

pacote de conhecimentos, atitudes, habilidades e outras características pessoais que podem ser 

mensuradas e aperfeiçoadas por meio de treinamento e de desenvolvimento. Quando aplicada 

ao gerenciamento de projetos, os autores entendem que competência é a capacidade de 

realizar ações em um ambiente de projetos conforme padrões esperados e reconhecidos. 

Segundo esse framework, a dimensão do conhecimento está relacionada com o que o 

gerente de projeto sabe sobre gerenciamento de projetos. A demonstração deste conhecimento 

pode ser aferida, por exemplo, por um exame de credenciamento como o estabelecido pelo 

próprio PMI em seu programa de certificação Project Management Professional (PMP). 
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Figura 8 – Dimensões de competências para o gerenciamento de projetos 
Fonte: PMI (2002), traduzido e adaptado pelo autor 
 

 

O PMCDF não aborda as competências de conhecimento, pois considera essas 

competências já explicitadas no PMBOK® do PMI. A dimensão de desempenho relaciona-se 

com o que o gerente de projeto é capaz de fazer ou executar ao aplicar seus conhecimentos 

sobre o gerenciamento de projetos. A demonstração dessa competência está relacionada à 

entrega, bem-sucedida, do(s) resultado(s) do projeto. Na dimensão pessoal os elementos de 

competências estão relacionados ao comportamento do gerente de projeto na condução do 

projeto, suas atitudes e características pessoais. O framework identifica para cada dimensão 

grupos de competências. E estabelece um quadro definindo competências associadas a esse 

grupo, os elementos que serão avaliados e os critérios de desempenho.  

A Associação Brasileira de Gerenciamento de Projetos (ABGP), filiada à International 

Project Management Association (IPMA), estabelece no seu Referencial Brasileiro de 

Competências (RBC) em Gerenciamento de Projetos que a comunicação envolve a 

transmissão efetiva de informações e a interação entre os agentes transmissor (a pessoa que 
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fala) e receptor (a pessoa que ouve). Ela é utilizada na criação de pré-condições adequadas 

para a motivação, o trabalho e as decisões do receptor (SANTOS; CARVALHO, 2006, p. 68). 

A comunicação pode ocorrer de diversas formas (oral, escrita, gráfica, estática ou 

dinâmica etc.) e por diversos meios (papel, meios eletrônicos, verbais ou não verbais etc.).  A 

comunicação acontece em conversas, reuniões, encontros, seminários e conferências, bem 

como no intercâmbio de mensagens, opiniões e relatórios (idem, ibidem). Aqui cabe observar 

uma interpretação mais precisa: a conversa é um meio pelo qual se estabelece uma 

comunicação e está presente em reuniões, encontros, seminários etc. 

A comunicação é muitas vezes ambígua. É necessário interpretar as informações com 

base no emissor (a pessoa que fala). Nos projetos, os problemas de comunicação têm de ser 

detectados, analisados e resolvidos de imediato. A capacidade de comunicação e a 

competência em técnicas de comunicação são habilidades importantes no gerenciamento de 

projetos (idem, ibidem). 

Os aspectos de atitude pessoal, segundo o referencial brasileiro de competências da 

ABGP, são os seguintes: 

1. Capacidade de comunicação. 

2. Iniciativa, engajamento, entusiasmo, capacidade de motivação.   

3. Capacidade de fazer contatos, “mente aberta”.  

4. Sensibilidade, autocontrole, habilidade em reconhecer valores, prontidão para  

assumir responsabilidades, integridade pessoal.   

5. Resolução de conflitos, cultura de argumentação, imparcialidade.  

6. Habilidade em encontrar soluções, pensamento holístico.  

7. Lealdade, solidariedade, prontidão em ajudar.  

8. Capacidade de liderança. 

 

Apesar da importância e da aplicação que todos esses referenciais apresentam e 

recomendam para uso nas práticas de comunicação, observa-se não existir referências ao 

tratamento das conversas no gerenciamento de um projeto. Todas as construções, artefatos, 

processos e elementos discutidos nesses referenciais são viabilizados por meio de conversas. 

É esse o elemento-chave que, na visão do autor desta dissertação, precisa ser melhor 
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compreendido e trabalhado para que as melhores práticas tenham resultados efetivos no 

gerenciamento de um projeto. 

A partir das pesquisas realizadas nas diversas fontes de dados, percebe-se uma forte 

influência e preocupações relacionadas com as comunicações no trabalho gerencial e seu 

conseqüente efeito no desempenho dos projetos. Verifica-se também que, apesar de todos os 

esforços relacionados ao tratamento das comunicações, essas continuam sendo a principal 

deficiência no gerenciamento de um projeto e, por conseqüência, a “vilã” do seu fracasso. E 

por que isso ainda acontece? A resposta a essa pergunta, na percepção do autor desta 

dissertação, consiste em perceber e compreender que a comunicação entre indivíduos é um 

fenômeno ontológico e possui nas relações conversacionais seu elemento básico de 

construção. As conversas são uma “coisa” 5 básica, transparente, automática e seus efeitos 

realizados no ato de sua ação, por isso os artefatos, modelos, ferramentas e tantos outros 

elementos são inócuos quando não se conhece a natureza, as distinções e as características que 

tornam as conversas efetivas e, por conseqüência, possibilitam comunicações respeitosas e 

produtivas. Dessa forma é importante apresentar as competências conversacionais, suas 

características e distinções. 

 

1.3  ONTOLOGIA DA LINGUAGEM: COMPETÊNCIAS CONVERSACIONAIS 

Ao lidar com o ser humano e suas relações interpessoais é necessário conhecer um 

pouco o que é “ser humano”, o que o constitui e como o interpretamos. Na perspectiva da 

ontologia da linguagem proposta por Echeverría (2006), o ser humano é constituído por três 

domínios primários: a linguagem, a corporalidade e a emocionalidade – Figura 9. Echeverría 

(2006, p. 30-31) propõe uma nova compreensão para a interpretação do que seja “ser 

humano”. O autor apresenta três postulados e três princípios que estruturam sua proposta: 

 

                                                
5 Neste ponto trata-se a conversa como uma caixa preta (“coisa”). No decorrer do trabalho serão realizados 
entendimentos e caracterizações para uma melhor compreensão do que são as conversas.  
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Figura 9 – Domínios constitutivos do observador 
Fonte: Corrêa (2007) 

 

Postulados: 

• Interpretamos os seres humanos como seres lingüísticos. 

• Interpretamos a linguagem como criadora (geradora). 

• Interpretamos que os seres humanos se criam a si mesmo a partir da linguagem e 

por meio dela. 

 

Princípios: 

• Não sabemos como as coisas são. Só sabemos como as observamos ou como as 

interpretamos. Vivemos em mundos interpretativos. 

• Não só atuamos de acordo como somos, mas também somos de acordo como 

atuamos. A ação gera o ser e o ser gera a ação. 

• Os indivíduos atuam de acordo com os sistemas sociais a que pertencem. Porém, 

pelas suas ações, mesmo estando condicionados a eles, é possível mudá-los. 

 

Echeverría (2000) afirma que as conversas são o elemento constitutivo das 

organizações (dos projetos). Sem conversas não há organização (projeto). Uma organização 

(ou projeto) mantém-se como resultado de um processo conversacional. Sabendo como uma 

organização conversa (como conversam seus membros, entre si e com o seu entorno) é 

possível saber de que tipo de organização se trata o que será fácil ou extremamente difícil 

para ela, que tipo de problemas enfrenta e qual a sua capacidade ou incapacidade de resolvê-

los, qual a sua efetividade em alcançar seus objetivos etc. As conversas definem a forma de 
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ser de uma organização (ou de um projeto). Ainda segundo o autor o mesmo acontece com 

relação à noção de “pessoa”. Cada um se constitui como pessoa a partir das conversas que tem 

ou que não tem com os demais e a partir das conversas que tem ou que não tem consigo 

mesmo. Se essas conversas mudam, muda-se o tipo de pessoa que é. A forma particular de ser 

de cada um se constitui em suas conversas. 

Apesar de reconhecer que nas conversas os três domínios estão presentes 

indissociavelmente, ou seja, em uma conversa as emoções, o corpo e a linguagem participam 

e influenciam a mensagem, para o escopo desta dissertação as conversas serão apresentadas 

apenas sob a perspectiva do domínio da linguagem. 

Nesse contexto o entendimento dos relacionamentos humanos, no que diz respeito às 

interações conversacionais, será abordado a partir de uma reflexão sobre os modelos mentais, 

sobre a compreensão do modelo de aprendizagem do observador proposto por Kofman (2002) 

e a partir do desenvolvimento das competências conversacionais. 

 

1.3.1  Modelos mentais e o aprendizado 

Quantas realidades existem? Como eu vejo o que vejo? A imagem da Figura 10 é a de 

um vaso ou de dois rostos? Uma imagem, duas maneiras de vê-la. Quem está certo? Quem 

está errado? Mais importante: de onde vem e que sentido tem a discussão sobre a maneira 

correta de ver a figura? 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 10 – Um vaso ou dois rostos? 
Fonte: Kofman (2002) 

 

Kofman (2002, v. 1, p. 247) começa a responder a essas perguntas introduzindo uma 

pergunta fundamental: onde está a imagem? Geralmente se assume que ela está na página. 

Também se assume que existe uma única imagem na página e que todo mundo a vê 
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imediatamente sem qualquer ambigüidade. Mas a imagem não está na página – a página 

contém apenas pontos de tinta e espaços em branco. A imagem está composta na nossa mente. 

O sentido desses pontos claros e escuros é construído, do mesmo modo que se constroem as 

imagens na tela de TV, e as luzes que “se movem” em um cartaz luminoso. Estendendo essa 

idéia, pode-se dizer que as pessoas constroem internamente sua (interpretação da) realidade 

em vez de perceber o que está “lá fora”. Os problemas interpessoais aparecem porque a 

realidade que um constrói pode ser antiética à realidade construída pelo outro (KOFMAN, 

2002, v. 1, p. 247). 

Uma pessoa pode ver a ilustração de uma maneira e a outra de uma forma totalmente 

diferente. O fato de cada pessoa ver uma coisa ou outra dependerá dos pressupostos que ela 

usa para interpretar as mensagens que sua retina envia ao cérebro, mensagens equivalentes, 

pois a figura é a mesma e os sistemas de visão são iguais. Dado que esses pressupostos 

operam automaticamente em forma pré-consciente, dois indivíduos podem estar 

absolutamente convencidos de que sua forma de ver é a única forma “lógica” (idem, ibidem, 

p. 249).  

Kofman (idem, ibidem, p. 250) apresenta o modelo mental como o conjunto de 

sentidos, pressupostos, regras de raciocínio, inferências etc. que levam uma pessoa a fazer 

determinada interpretação, ou seja, seu contexto mental. 

Os modelos mentais, como afirma Peter Senge (apud KOFMAN, 2002, v. 1, p. 250), 

“são pressupostos profundamente arraigados, generalizações, ilustrações, imagens ou histórias 

que influem na nossa maneira de compreender o mundo e nele agir”. Eles operam 

permanentemente de modo subconsciente na vida pessoal, no âmbito profissional e nas 

organizações sociais. Os modelos mentais condicionam todas as interpretações e ações dos 

seres humanos (KOFMAN, 2002, v. 1, p. 250). 

Ainda segundo Kofman (idem, ibidem, p. 251), as diferentes percepções, opiniões e 

ações não constituem um problema em si mesmas. Elas se tornam conflituosas quando cada 

pessoa acredita que sua maneira de ver as coisas (de acordo com seu modelo mental) é a única 

maneira de vê-las. Cada um acredita que seu modelo mental é o modelo válido. Em vez de 

utilizar as diferentes percepções para expandir suas perspectivas e integrá-las em uma visão 

comum, cada um dos interlocutores se aferra ao seu ponto de vista. Em vez de indagar sobre o 

raciocínio do outro para compreender seu modelo mental, sua base que sustenta seu ponto de 

vista, os interlocutores travam uma batalha para definir quem tem razão, quem tem a 

interpretação “correta” da realidade. 
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Os modelos mentais são individuais e originam-se de filtros, resultado da biologia, da 

linguagem, da cultura e da história pessoal de cada um. Quando se passa a compreender que 

os modelos mentais são fundamentais, inconscientes e diferentes, fica mais fácil entender por 

que há tantos conflitos e interpretações equivocadas entre os seres humanos. 

Gregory Bateson (apud KOFMAN, 2002, v. 1, p. 315) desenvolveu um conjunto de 

distinções sobre o aprendizado e as mudanças nos modelos mentais. Ele diferenciou vários 

tipos de aprendizado usando as leis da física como metáforas: aprendizado 0 (corpo em 

repouso ou em posição fixa), aprendizado 1 (velocidade ou taxa de mudança na posição), 

aprendizado 2 (aceleração ou taxa de mudança na velocidade), aprendizado 3 (taxa de 

mudança na aceleração). Kofman, a partir do modelo de Bateson, propôs um diagrama, 

ilustrado na Figura 11, que descreve o caminho desde a tomada de consciência até a ação 

realizada por um observador. 

 

 

Figura 11 – Modelo do observador – aprendizado 1, 2 e 3  
Fonte: Kofman (2002) 

 

Segundo Kofman (2002, v. 1, p. 317), as pessoas compreendem o ambiente por meio 

do seu modelo mental. Cada pessoa seleciona automaticamente aquilo que é relevante para si 

e cria um quadro da situação. Este quadro não é a representação objetiva da realidade, mas 

sim uma interpretação condicionada pelo modelo mental de cada pessoa. 

Ainda segundo o autor, ao avaliar uma situação-problema, as pessoas determinam uma 

gama de possíveis ações. Elas comparam os resultados projetados dessa ação com os 
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objetivos e a partir disso escolhem a ação que tenha maior probabilidade de alcançar os 

resultados que se busca. A execução dessa ação gera resultados. Se esses resultados 

concordam com os objetivos, as pessoas ficam satisfeitas e não sentem necessidade de 

modificar a ação. Mas se o resultado não concorda com os objetivos, as pessoas sentem uma 

insatisfação que as dirigem a mudar. Conforme for a dificuldade para fechar a “brecha” (o 

desvio entre o resultado obtido pela ação e o objetivo a alcançar), o aprendizado exigirá que 

as pessoas reconsiderem suas ações, pensamentos e sentimentos em diferentes níveis de 

profundidade. 

O aprendizado 0, ou não-aprendizado, é uma situação na qual a pessoa não muda sua 

ação apesar de fracassar repetidas vezes. O aprendizado 1 é um processo simples de feedback, 

no qual a pessoa detecta e corrige o erro (desacordo entre resultados e objetivos) com a 

escolha de outra ação, disponível no leque de ações determinadas pelas interpretações de 

como resolver o problema. Quando o aprendizado 1 não é suficiente para corrigir o erro, é 

necessária uma nova interpretação do problema, “enxergar” o problema de outra forma a fim 

de produzir outra gama de ações que possam corrigir o referido erro. A mudança na forma de 

interpretar o problema, ou seja, escolher uma nova interpretação para ele, abre novas 

perspectivas de ações. E, quando isso ocorre, o aprendizado 2 ou de laço duplo fica 

estabelecido. O aprendizado 3 acontece quando é necessário mudar a maneira de gerar nossas 

interpretações. E, para isso, é preciso modificar o seu atual modelo mental de operar e 

considerar outros. Esse aprendizado é consideravelmente mais difícil e exige das pessoas um 

esforço maior para descartar seus antigos pressupostos, assimilar novas culturas e mudar seus 

paradigmas.  

É no contexto dos modelos mentais e dos diferentes níveis de aprendizado que o 

processo conversacional acontece. Neste momento é importante abordar e tratar o tema das 

competências conversacionais, conhecendo suas características e distinções que a tornam 

efetivas. 

 

1.3.2  Competências conversacionais 

Vários autores têm postulado definições, conceitos e caracterizações a respeito do que 

seja competência, entre eles Zarifian (2003), Fleury e Fleury (2001), Prahalad e Hamel 

(2005), Le Boterf (2003) e outros. Para o Conselho Nacional de Educação (CNE) 

competência profissional é, de acordo com o artigo 6o da Resolução CNE/CEB no 04/1999, “a 
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capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, conhecimentos, habilidades e 

atitudes necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela 

natureza do trabalho”. Assim, pode-se concluir que a pessoa expressa competência quando 

gera um resultado de trabalho, decorrente da aplicação conjunta de seus conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores. 

Corrêa (2007) propõe representar a interação de conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores conforme ilustrado na Figura 12. 

 

 

 
Figura 12 – Elementos constituintes da competência 
Fonte: Corrêa (2007) 

 

O conhecimento corresponde à parcela da competência que é adquirida por meio de 

uma educação formal (explícita) ou pela experiência prática (tácito). É uma série de 

informações assimiladas e estruturadas pelo indivíduo, que lhe permitem entender o mundo 

(LEÃO, 2004, p. 19). Ou seja, corresponde, ao saber o que e ao saber o porquê. Para Nonaka 

e Takeuchi (1997, p. 24) conhecimento é “crença verdadeira e justificada”. As pessoas 

justificam a veracidade de suas crenças com base em observações do mundo; essas 

observações, por sua vez, dependem de um ponto de vista único, da sensibilidade pessoal e da 

experiência individual. Portanto, quando se cria conhecimento, interpreta-se uma nova 

situação, desenvolvendo crenças comprovadas e comprometendo-se com elas (KROGH; 

KAZUO; NONAKA, 2001, p. 15). 

As habilidades representam a aptidão nata (talento) ou adquirida (experiência). Elas 

estão relacionadas à capacidade de desempenhar tarefas e atividades, de aplicar e fazer uso 

produtivo do conhecimento adquirido e utilizá-lo em uma ação com vista à consecução de um 

propósito específico (LEÃO, 2004, p. 19).  
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As atitudes dizem respeito a um sentimento ou à predisposição da pessoa, que 

determina sua conduta em relação aos outros, ao trabalho ou a situações (CARBONE, 2006, 

p. 45). Para Magalhães (2001, p. 37), atitude é:  

A predisposição do indivíduo que se manifesta verbalmente ou não, assumindo 
caráter de favorabilidade ou desfavorabilidade em relação a um objeto, pessoa ou 
fato, ou denota sentimentos do trabalhador a respeito do que ele faz ou sobre a 
organização em que trabalha ou alguma pessoa competente da mesma. 

 

O valor refere-se às percepções e crenças, motivação, caráter, costumes, ética, moral, 

consciência social, regras da vida em sociedade e da conduta entre os homens, que 

determinam seus deveres entre si e para com a sociedade. O valor representa a dimensão do 

para que fazer (LEÃO, 2004, p. 20-21). 

Corrêa (2007) apresenta, tendo como base teórica fundamental a ontologia da 

linguagem, o seguinte entendimento por competência conversacional: 

Competência conversacional é o servir ao outro, por meio da sinergia entre 
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores ontológicos, com vistas a promover 
a aprendizagem e o bem-estar das relações humanas (CORRÊA, 2007). 

Nesse sentido, ontologicamente, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores são 

expressos por (idem, ibidem): 

• Conhecimentos: distinções sobre o observador (modelos mentais), domínios 

constitutivos (linguagem, emocionalidade e corporalidade), tipos de 

conversações. 

• Habilidades: observar o tipo de observador, desenhar conversações, navegar 

pelos três níveis de aprendizagem, atuar a partir da linguagem, da 

emocionalidade e do corpo. 

• Atitudes: comprometimento, responsabilidade e proatividade. 

• Valores: ética, respeito e confiança. 

 

Nessa perspectiva as competências humanas são reveladas quando as pessoas agem 

ante as situações profissionais com as quais se deparam (ZARIFIAN, 1999 apud CARBONE 

et al. 2006) e servem como ligação entre as condutas individuais e a estratégia da organização. 

Assim, agregam valor econômico e social a indivíduos e a organizações, na medida em que 
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contribuem para a consecução de objetivos organizacionais e expressam o reconhecimento 

social sobre a capacidade das pessoas, conforme ilustra a Figura 13. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 – Competências como fonte de valor para o indivíduo e a organização  
Fonte: Fleury e Fleury (2001 apud CARBONE et al. 2006) com adaptações 

 

Segundo Carbone et al. (2006, p. 44) a Figura 13 demonstra que uma competência 

resulta da mobilização, por parte do individuo, de uma combinação de insumos ou recursos. E 

a pessoa expressa à competência quando gera um resultado no trabalho, decorrente da 

aplicação desses insumos. Ainda conforme o diagrama da Figura 13, pode-se observar que a 

aplicação sinérgica de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores no trabalho – além de 

evidenciar a interdependência e a complementaridade entre esses três elementos – gera um 

desempenho profissional. Esse desempenho, por sua vez, é expresso pelos comportamentos 

que a pessoa manifesta no trabalho e pelas suas conseqüências, em termos de realizações e 

resultados (CARBONE et al., 2006). 

As competências humanas são descritas por alguns autores (SANTOS, 2001; 

WHIDDGETT; HOLLYFORDE, 1999 apud CARBONE et al., 2006) mediante a utilização 

de pautas ou referenciais de desempenho, de forma que o profissional demonstraria deter uma 

dada competência por meio da adoção de certos comportamentos passíveis de observação no 

trabalho. Outros autores (BRANDÃO et al., 2001; BRUNO; BRANDÃO, 2003 apud 

CARBONE et al., 2006), por opção metodológica, descrevem os recursos ou os insumos da 

competência, ou seja, os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e os valores que, se 

pressupõem, sejam necessários para que a pessoa possa apresentar determinado desempenho 

no trabalho (CARBONE et al., 2006). 

Insumos Desempenho 

Conhecimento 

Habilidades 

Atitudes 

Valores 

Comportamentos 

Realizações 

Resultados 

 

Valor econômico 

Valor social 
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Segundo Carbone et al. (2006), em geral, a adoção de um ou outro critério para 

descrição de competências ocorre em razão do uso que se pretende dar a essa descrição. 

Quando utilizadas em instrumentos de avaliação do desempenho no trabalho, por exemplo, as 

competências são descritas sob a forma de comportamentos passíveis de observação. Para o 

trabalho dessa pesquisa optou-se por descrever as competências conversacionais por meio de 

comportamentos observáveis que serão auto-avaliados pelos gerentes de projeto no que diz 

respeito a sua importância e domínio (que reconhecem ter) no contexto do gerenciamento de 

projeto. 

Lucena e Morales (2004) propõem um desdobramento das três competências que 

compõem a gestão de relacionamentos nas organizações. A Figura 14, adaptada de Lucena e 

Morales, ilustra o desdobramento dessas competências.  

 

GRO 
(no âmbito da gestao 

de projetos)

Competências para 

aprender

Competencias para 

trabalho em equipe

Competências 

Conversacionais

Escutar efetivo

Solicitude

Conversas públicas e 
privadas

Observacoes e opinioes

Expor e indagar

Pedidos, promessas e 
ofertas

Compromissos e 
recompromissos 
conversacionais

Resolucao de conflitos

 

Figura 14 – Desdobramento de competências nas relações organizacionais  
Fonte: Lucena e Morales (2004), com adaptações 

 

As competências conversacionais, suas características, formas e cuidados necessários 

aos relacionamentos nas organizações podem, sem prejuízo algum, serem aplicadas ao 

gerenciamento de projetos, porque os projetos fazem parte da organização ou até mesmo as 

constituem como no caso de organizações estruturadas por projetos, além do que é bastante 

factível pensar um projeto como uma organização temporária. 
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No gerenciamento de um projeto várias competências são exigidas do gerente de 

projeto. Neste trabalho, a preocupação está voltada para a efetividade dos relacionamentos 

humanos, mais precisamente da efetividade nas interações conversacionais; por isso a 

proposta agora é compreender detalhadamente as principais características relacionadas às 

competências conversacionais. Para o escopo desta dissertação serão exploradas as 

competências conversacionais do expor produtivo, do indagar produtivo; do escutar efetivo; 

dos pedidos, promessas e ofertas; da resolução de conflitos e dos compromissos e 

recompromissos conversacionais. A escolha dessas competências foi uma opção do 

pesquisador com o objetivo de delimitar o escopo do trabalho. 

 

1.3.2.1 O escutar efetivo 

A comunicação humana possui dois lados: o falar e o escutar. Geralmente se pensa 

que o ato lingüístico de falar é o mais importante e que esse é o lado ativo da comunicação, 

enquanto que o escutar é um ato passivo. Supõe-se que quando alguém fala suficientemente 

bem (forte e claro) será bem escutado (ECHEVERRÍA, 2006, p. 141). 

É necessário reposicionar o “escutar” e compreender como as pessoas (observadores) 

podem ser mais efetivas em suas escutas. No campo dos negócios, o escutar efetivo chegou a 

adquirir a máxima prioridade. Peter Drucker (1990, apud ECHEVERRÍA, 2006, p. 141-142) 

afirmou: “Muitos executivos pensam que são maravilhosos com as pessoas porque falam bem. 

Eles não se dão conta que ser maravilhosos com as pessoas significa escutar bem”. 

Segundo Echeverría (2006, p. 142), quando se examina cuidadosamente a 

comunicação se verifica que ela se apóia, principalmente, no escutar. O escutar é o fator 

fundamental da linguagem. As pessoas falam para serem escutadas. O falar efetivo só tem 

êxito quando é seguido de um escutar efetivo. O escutar valida o falar. É o escutar e não o 

falar que confere sentido ao que é dito. Portanto, o escutar orienta todo o processo da 

comunicação. 

A compreensão que prevalece, atualmente, sobre a comunicação está baseada na 

noção de transmissão da informação. Essa é uma noção herdada da Engenharia da 

Comunicação. Cleland (1999, apud VARGAS 2002, p. 79) define a comunicação como um 

processo pelo qual a informação é transferida entre os indivíduos por meio de símbolos, sinais 

e outros mecanismos. Além disso, a comunicação é um processo de duas vias, em que 

participam ativamente o emissor e o receptor da informação. Kerzener e Cleand (1990, apud 
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VARGAS, 2002, p. 80) propõem um desenho do processo de comunicação ilustrado na 

Figura 15. 

Neste desenho, o emissor é o responsável por produzir uma informação clara, de modo 

que o receptor possa entendê-la com facilidade. O receptor, por sua vez, é responsável por 

tornar claro que a informação foi recebida e completamente compreendida (VARGAS, 2002, 

p. 80). 

 

 

Figura 15 – Processo de comunicação completo com anteparos 
Fonte: Kerzener e Cleand (1990, apud Vargas, 2002) 

 

Esse desenho permite visualizar algumas inquietudes que não são abordadas na 

literatura de gerenciamento de projeto. Por exemplo: como o emissor percebe os dados de 

origem (os dados são a realidade ou são a interpretação da realidade do emissor? Como o 

emissor deve fazer para produzir uma informação clara (como expor produtivamente?) De 

que se constituem esses anteparos? O que o receptor deve fazer para tornar clara a informação 

recebida (como escutar produtivamente?) As respostas a essas e outras questões relacionadas 

ao processo de comunicação são vitais para a sua compreensão e, por conseguinte, 

possibilitam melhorar sua efetividade. 

 Apesar de sua utilidade nas questões técnicas de transmissão de informação na 

comunicação entre máquinas, essa noção demonstra ser deficiente quando utilizada para 

compreender a comunicação humana. A noção de transmissão da informação esconde, 

precisamente, a natureza problemática do escutar humano. Pelo menos dois aspectos da 

comunicação humana não são abordados na noção de transmissão da informação. O primeiro 

diz respeito ao sentido, ou seja, o significado da mensagem enviada. Para as máquinas uma 
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mensagem é recebida sem a necessidade de fazer sentido. Ela vai processá-la de acordo com o 

estabelecido em sua programação. Nas relações humanas a questão do sentido (significado) é 

primordial para uma comunicação exitosa. A mesma mensagem pode ter sentidos diferentes 

dependendo da forma como as pessoas entendem o que é dito. A forma como as pessoas dão 

sentido ao que se diz é constitutivo da comunicação humana e é também um aspecto 

fundamental do ato de escutar. 

 O outro aspecto diz respeito ao conceito tradicional de que a comunicação entre os 

seres humanos se dá de uma forma instrutiva, ou seja, na capacidade do receptor reproduzir 

literalmente a informação que lhe foi transmitida. Para o biólogo Humberto Maturana (1984, 

apud ECHEVERRÍA, 2006, p. 144), os seres humanos não possuem mecanismos biológicos 

necessários para que o processo de transmissão da informação ocorra de acordo com a forma 

descrita pela engenharia da comunicação. As pessoas não possuem um mecanismo biológico 

que permita dizer que as experiências sensoriais (ver, ouvir, cheirar, degustar e tocar) 

reproduzem ou representam o que realmente está ocorrendo ao seu redor. Não é possível 

escutar os sons que existem no meio ambiente independente da constituição biológica das 

pessoas, assim como só é possível ver as cores que nosso sistema sensorial e nervos nos 

permitem ver. 

Neste sentido Echeverría (2006, p. 144) diz haver uma brecha critica – Figura 16, 

entre o falar e o escutar. Como diz Maturana (1984, apud ECHEVERRÍA, 2006, p. 144): “O 

fenômeno da comunicação não depende do que se entrega e sim do que se passa com quem 

recebe”. Nas palavras de Echeverría (2006, p. 145): “Falamos o que falamos e os outros 

escutam o que escutam.” 

 

 

Figura 16 – Brecha crítica 
Fonte: Corrêa (2007) 
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Dessa forma, diminuir esta brecha crítica é fundamental para prover um escutar e um 

falar efetivos. Echeverría (2006, p. 157-183) aponta algumas características, componentes e 

condições que contribuem para um escutar efetivo: 

• Abertura:  postura fundamental no ato de escutar. O respeito mútuo é essencial 

para poder escutar. Sem a aceitação do outro como diferente, legítimo e 

autônomo, o ato de escutar não pode ocorrer. Quando escutamos é vital 

colocarmo-nos à disposição para aceitar a possibilidade de existirem outras 

formas de ser diferentes da nossa. 

• Checar a escuta: verificar se o que foi dito é realmente o que foi escutado. 

Muitas vezes achamos que o que escutamos é bastante claro e suficiente para 

retratar o que realmente o outro disse. Essa premissa é quase sempre fonte de 

desentendimentos e frustrações recorrentes. 

• Checar as inquietudes: escutar além das palavras, procurando identificar o que 

realmente aflige, preocupa e inquieta o interlocutor. 

• Compreender como o estado emocional dos interlocutores afeta suas 

escutas: saber orientar as emoções no sentido de beneficiar a condução de uma 

conversa é um diferencial importante no processo da comunicação. 

• Construir um contexto compartilhado: os interlocutores devem entender e 

perceber que o que estão falando e escutando sofre influência e está baseado em 

determinados contextos. Por isso a comunicação, para ser produtiva, deve operar 

em contextos compartilhados. 

Uma escuta efetiva, portanto vai muito além de um ouvir. Neste processo duas outras 

competências conversacionais, o expor e o indagar, são importantes numa conversação. 

 

1.3.2.2 O expor e o indagar produtivos 

Em uma conversa sempre estão presentes de um lado a exposição de idéias e 

pensamentos e do outro a possibilidade de indagar a respeito delas. Kofman (2002, v. 2, p. 90) 

argumenta que em muitas conversações de negócios (projetos) ou da vida pessoal os 

participantes monologam acompanhados, sem se escutarem nem se questionarem. Cada um 

declama sua opinião como se fosse a única verdade e trata de destruir as opiniões dos outros 

como se fossem totalmente inúteis. Cada pessoa, na verdade, vê um problema exclusivamente 
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a partir do seu ponto de vista, convencida de que este é o único possível. De acordo com o seu 

critério, quem não compartilhar de suas idéias está equivocado ou tem alguma intenção 

pessoal e privada que não combina com os interesses do projeto. 

Ainda segundo Kofman (2002, v. 2, p. 91) no mundo dos negócios, para obter (e 

sustentar) uma vantagem competitiva, a organização necessita de pessoas capazes de 

combinar seu conhecimento técnico com o dos outros de maneira sinérgica. Em um projeto as 

pessoas se associam para alcançar resultados de outra forma inalcançáveis. Essa associação se 

baseia em processos de comunicação efetiva. E esses processos se assentam na arte de 

equilibrar produtivamente o expor e o indagar. Porque se você só expõe e o outro só indaga, 

você nunca descobrirá as possíveis falhas do pensamento dele, nem seus dados, raciocínios ou 

objetivos. Se você só indaga e deixa que o outro só exponha você o privará de conhecer seu 

ponto de vista, o que poderia mudar a direção da conversa. 

Para Kofman (2002, v. 2, p. 99-100), uma exposição produtiva passa pelos seguintes 

aspectos: 

• Reconhecer que suas idéias são “o que você pensa” e não a “verdade absoluta”. 

• Admitir para si e para os outros que pode estar errado e que não é o dono de uma 

razão infalível. 

• Expor seus pressupostos, preconceitos e presunções dos quais você está 

consciente, para que os outros possam argumentar e compreender melhor seu 

raciocínio. 

• Expor as observações que fundamentam seu raciocínio. 

• Expor as inferências lógicas e as comparações com padrões que levam você às 

suas conclusões. 

• Recomendar ações pautadas nas opiniões que você sustenta. 

• Ilustrar seu raciocínio com exemplos concretos. 

• Verificar que os outros tenham entendido o argumento. 

• Convidar os outros a opinarem sobre as perspectivas expostas e oferecerem 

alternativas. 

• Evitar defender a própria posição, antes de entender a posição dos outros. 
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Kofman (2002, v. 2, p. 104-107) também apresenta algumas estratégias utilizadas em 

uma indagação produtiva: 

• Não interromper ou complementar a frase dos outros. 

• Manter atenção e contato visual, bem como abertura corporal durante a 

conversação. 

• Indagar ao outro de forma a contribuir com a aprendizagem e não para provar 

que ele está errado e você correto. 

• Verificar os pressupostos que estão subjacentes à interpretação do outro. 

• Perguntar pelas observações e dados sobre os quais está baseado o raciocínio do 

outro. 

• Convidar o outro a apresentar sugestões de ação. 

• Pedir ao outro que ilustre seu raciocínio com exemplos concretos. 

• Verificar que você entendeu a posição da outra pessoa fazendo um resumo com 

suas próprias palavras. 

• Realizar uma contra-argumentação, a partir da aprovação do outro. 

 

Para expor e indagar de maneira produtiva é necessário reconhecer que uma pessoa 

nunca tem toda a informação relevante. Ao interagir com outra pessoa é impossível saber o 

que ele pensa (a menos que ele o torne explicito). É preciso lembrar que uma pessoa só tem 

acesso aos seus próprios estados interiores: pensamentos, emoções, desejos, sensações, idéias, 

conhecimento, informações, perspectivas e intenções. Portanto numa interação conversacional 

é necessário que cada interlocutor tenha a oportunidade de expressar seus estados interiores. 

Saber expor e indagar de forma produtiva auxilia a elaboração de pedidos, ofertas e 

promessas. Porém, essa competência conversacional requer maiores cuidados que serão vistos 

a seguir. 
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1.3.2.3 Os pedidos, as promessas e as ofertas 

Segundo Kofman (2002, v. 2, p. 187), para organizar ações é necessário coordenar 

expectativas e contar com a realização efetiva dessas expectativas. No momento do 

compromisso, tanto quem promete quanto quem recebe a promessa constroem uma visão de 

futuro baseada no acordo. Os problemas ocorrem quando as pessoas têm diferentes 

expectativas ou quando não cumprem seus compromissos. 

Kofman (idem, ibidem) afirma existir três vias que levam ao compromisso: a 

promessa, a oferta e o pedido (Figura 17). Quem promete declara seu compromisso 

unilateralmente. Não é necessário haver um “outro” que aceite a promessa. No entanto, para 

se transformarem em compromisso, tanto a oferta quanto o pedido exigem a aceitação de seu 

destinatário. Diferentemente da promessa, nos casos da oferta e do pedido, o compromisso 

não é uma declaração, mas sim uma conversação na qual pelo menos dois interlocutores 

chegam a um acordo. O compromisso, nesse caso, é um contrato, não um ato unilateral. 

 

 

Figura 17 – O compromisso pelas vias do pedido, da oferta e da promessa 
Fonte: Elaboração do autor, baseado em Kofman (2002) 

 

A promessa, segundo Kofman (2002, v. 2, p. 187-188), é um ato lingüístico pelo qual 

alguém assume o compromisso de produzir algo no futuro, mediante a execução de certas 

ações. “Irei à reunião de ponto de controle”, “vou entregar os requisitos na próxima semana” e 

“nosso representante irá fazer uma visita nas instalações da fábrica amanha à tarde”, esses são 

exemplos de promessas. Em cada caso, quem promete declara seu compromisso de gerar 

certas condições futuras. As promessas possuem características que, muitas vezes, são 

transparentes para as pessoas e, por isso, quando são realizadas de forma inconsciente se 

tornam uma ameaça para a tarefa, para os vínculos e para a integridade pessoal. Kofmam 
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(idem, ibidem, p. 288) destaca as seguintes características das promessas que precisam ser 

cuidadas: 

• As promessas são de responsabilidade de quem promete: quando se diz “eu 

prometo”, a pessoa está aceitando a responsabilidade de honrar tal 

compromisso. Se ela não quer fazer ou não consegue fazer o que o outro lhe 

pede, a única resposta honrosa é declinar; dizer, simples e claramente, um 

“não”. Segundo o autor, as ações necessárias para cumprir uma promessa 

podem ser delegadas, mas a responsabilidade não é delegável. 

• As promessas geram redes de compromissos: ao realizar uma promessa, 

quase sempre uma cadeia de compromissos é estabelecida. Por exemplo, 

quando um gerente de projeto promete, ao seu cliente, entregar um produto em 

seis meses, ele faz com que este cliente prometa, ao seu diretor, entregar os 

resultados de determinado serviço em duas semanas. O diretor, por sua vez, 

confirma (promete) a execução de determinado evento para o fim do ano. Cada 

promessa é um elo da cadeia de compromissos que sustenta o funcionamento 

de qualquer projeto.  

• As promessas dependem do contexto: com a globalização das comunicações 

e as diferenças culturais é necessário estar atento para considerar os contextos 

interpretativos nos quais se estabelecem os compromissos. Na Argentina, uma 

reunião prometida para ocorrer às 9 horas pode começar, sem nenhum 

embaraço, às 9 horas e 30 minutos; mas se a promessa é feita na Alemanha, 

começar as 9 horas e 5 minutos já traria constrangimentos. 

• As promessas saldam-se mediante uma declaração de cumprimento:  o 

simples fato de entregar o resultado da promessa, por exemplo, entregar o 

relatório ao final da tarde, não salda, por completo, a promessa. Para dar por 

cumprida uma promessa, é preciso uma declaração de satisfação por parte do 

receptor. 

• As promessas sempre implicam risco interpretativo: uma pessoa acredita 

que está prometendo “a”, enquanto outra entendeu “b”. Por causa dos 

diferentes modelos mentais em que ocorre a interpretação da linguagem, é 

impossível garantir que todos os participantes de uma conversação 

compreendam a mesma coisa. Para mitigar esse risco é necessário dedicar 
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tempo na construção de um contexto compartilhado e assim reduzir 

significativamente as interpretações equivocadas. 

• As promessas sempre implicam risco executivo: por mais que se acredite 

poder cumprir com as promessas, sempre existe o risco de algum imprevisto 

que impeça o cumprimento delas. Quanto mais arriscada for a promessa 

(maiores exigências com menores recursos), mais provável é que algo falhe. 

Reduzir esse risco é apenas prometer algo após uma cuidadosa análise e 

julgamento de sua capacidade em cumpri-lo. 

• As promessas obscuras geram desinteligências: um compromisso é sempre 

um compromisso para produzir um resultado, não para “tentar” produzi-lo. 

Frases como “farei todo o possível” ou “vou tentar me empenhar ao máximo” 

apenas servem para reduzir o transtorno de expressar a recusa ao pedido do 

outro. A longo prazo, esses comportamentos são responsáveis por ocasionar 

desentendimentos e baixa produtividade recorrentes. 

 

Uma oferta é uma promessa com uma condição de reciprocidade. Eu te oferece “isso” 

caso você providencie “aquilo”. Às vezes, a condição de reciprocidade está implícita ou é 

simplesmente a aceitação da oferta. Por exemplo, um provedor de serviços de internet oferece 

e-mail grátis para atrair usuários. Essa oferta não requer retribuição, mas espera conseguir a 

fidelidade do usuário na utilização do provedor. (KOFMAN, 2002, v. 2, p. 192). Esse autor 

aponta duas características das ofertas: 

• A oferta nasce da vontade de prestar serviço: a capacidade de uma pessoa 

de fazer ofertas está diretamente relacionada com sua capacidade de se 

transformar em uma oportunidade para o outro. 

• A oferta implica um risco: a depender dos modelos mentais correntes, uma 

oferta não aceita poderá acarretar diminuição da auto-estima e do valor 

pessoal. Por isso, muitas pessoas temem fazer ofertas. “Se não ofereço”, 

pensam elas, “não tenho a possibilidade de ser recusada.” Embora certa, essa 

crença é frágil, paralisante e contraproducente. Não oferecer é perder 

oportunidades de interagir com outros, de estabelecer relações mais profundas 

e de crescer mediante o serviço. 
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Um pedido é um ato lingüístico pelo qual quem pede tenta obter uma promessa de 

quem escuta. Todo pedido solicita a ajuda de quem escuta para gerar certas condições que 

satisfaçam sua inquietude. As características de um pedido, segundo Kofman (2002, v. 2, p. 

193-196), são: 

• Os pedidos nascem de uma carência: no cerne de todo pedido há uma 

insatisfação a ser resolvida com a ajuda dos outros. Descobrir essa insatisfação 

básica é a chave para entender o “espírito do pedido”, mais do que a “letra” do 

pedido. A “condição de satisfação” do pedido é a forma em que quem pede 

quer resolver sua insatisfação.  

• Os pedidos expõem aquele que pede: a admissão de carência, que está 

implícita no pedido, faz com que muitas pessoas prefiram não pedir ou pedir 

sem clareza, tentando ocultar suas necessidades. Para essas pessoas, o fato de 

pedir representa uma espécie de falência pessoal que corrói sua auto-estima. 

Também causa estragos nas organizações a idéia de que a pessoa mais 

competente é aquela que menos pede ajuda. A única forma de transcender essa 

dificuldade é reconhecer que o valor pessoal não depende de qualidades sobre-

humanas. 

• Os pedidos podem ser tácitos: um pedido não precisa ter uma expressão 

explicita. Por exemplo, o maitre simplesmente estala os dedos para pedir ao 

garçom que se aproxime de uma mesa e atenda a clientela e nem por isso essa 

atitude é interpretada, pelo garçom, como uma forma rude. O importante não é 

a forma na qual o pedido se realiza, mas a forma na qual o pedido é escutado.  

• Os pedidos dependem de um contexto: para garantir um entendimento do 

que se pede é necessário que os interlocutores operem em um contexto comum. 

Essa moldura interpretativa assegura que a escuta de quem recebe o pedido 

seja coerente com a intenção comunicativa de quem faz o pedido. 

 

Neste momento é importante identificar os elementos que compõem a estrutura 

comum de ofertas, pedidos e promessas com o objetivo de relatar os cuidados que devem ser 
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observados para torná-los efetivos. Segundo Kofman (2002, v. 2, p. 197-200), essa estrutura é 

composta pelos seguintes elementos: 

O responsável pela ação de pedir (ofertar ou prometer): é importante que o 

responsável pela ação de pedir (ofertar ou prometer) seja identificado explicitamente para 

quem escuta, pois será ele também o responsável por especificar as condições de satisfação e 

de dirimir dúvidas que possam surgir.  

A mensagem: embora pareça ser trivial, é fundamental que o pedido (a oferta ou a 

promessa) esteja expresso de forma que possa ser escutado. Freqüentemente as pessoas 

formulam pedidos na própria mente e esperam que sejam cumpridos. Nesses casos, não é 

surpreendente que haja tantas disputas. Um compromisso só alcança validez quando o pedido 

foi escutado e aceito por quem promete. 

O verbo: o modo indicativo do verbo (eu preciso que, eu sugiro, eu prometo, eu 

ofereço etc.) expressa claramente a natureza declarativa do pedido (oferta ou promessa). 

Quando se usa o interrogativo (“Posso lhe roubar uns minutos?”) ou o condicional (“Eu 

precisaria agendar uma reunião com você”), o pedido perde energia e clareza. 

O ouvinte: há alguém que deve aceitar e assumir um compromisso, ou declinar. Por 

isso é necessário explicitar para quem é dirigido o pedido (ou a oferta). Quando o ouvinte é 

indefinido, não fica claro quem deve responder. Por exemplo, se o gerente diz: “Alguém 

precisa, urgentemente, visitar o cliente e rever as especificações do produto que será entregue 

na próxima fase do projeto”, será impossível gerar um compromisso claro sobre quem fará o 

que e para quando. 

Condições de satisfação: as condições de satisfação devem ser observáveis, ou seja, 

devem possuir parâmetros que permitam avaliar se foram cumpridas ou não. Se essas 

condições de satisfação forem mal especificadas ou mal entendidas, as conversas 

provavelmente não chegaram a bom termo. Por exemplo, se um gerente pede a equipe para 

“serem mais participativos”. O que significa, para ele, ser “participativo”? Quais são seus 

parâmetros? Quais observações ele utilizaria para avaliar a atitude “participativa” dos 

membros da equipe? Não especificar as condições de satisfação ajuda a “reduzir resistências”, 

tornando mais provável que o outro aceite o pedido. O problema é que o pedido que o outro 

escuta e aceita pode ter condições de satisfação diferentes daquelas do pedido que a pessoa 

acredita ter expressado. 
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Interesses: por trás de cada pedido (oferta ou promessa), há um interesse que tenta 

satisfazer quem pede, uma carência que o pedido visa atender. A escuta efetiva não consiste 

simplesmente em entender o pedido, mas em compreender o interesse, as inquietudes que 

estão subjacentes a ele. 

Contexto: os pedidos (ofertas e promessas) ocorrem em uma moldura interpretativa 

que dá sentido à comunicação. Quando os interlocutores operam em diferentes contextos, as 

conversas ficam prejudicadas, e os desentendimentos ganham “terreno fértil” para crescerem. 

Como já foi dito, quando surgem os pedidos, ofertas e promessas nascem os 

compromissos conversacionais. Esses favorecem o alcance bem sucedido dos objetivos 

desejados. Portanto é importante conhecer, a seguir, as características e distinções dos 

compromissos conversacionais e aplicá-los no dia a dia do gerenciamento de projeto. 

 

1.3.2.4 Os compromissos e recompromissos conversacionais 

Segundo Kofman (2002), os compromissos conversacionais afetam três níveis: a 

tarefa, as relações e a identidade. No nível da tarefa, o objetivo é coordenar ações para obter 

os resultados que se perseguem. No nível das relações, o objetivo é gerar vínculos de 

confiança que permitam a coordenação efetiva das ações futuras. No nível da identidade, o 

objetivo é agir com integridade e dignidade (KOFMAN, 2002, v. 2, p. 202). 

O objetivo de uma conversação na qual se negociam compromissos é manter uma 

clareza impecável sobre “quem se compromete a fazer o que, para quando, com qual 

propósito e para a satisfação de quem” (idem, ibidem). 

Um aspecto de fundamental importância que precisa ser cuidado nos compromissos 

conversacionais é a iminente ruptura de um compromisso. Kofman (2002, v. 2, p. 208) aborda 

este assunto ilustrando, por meio de um gráfico – Figura 18, os custos da ruptura dos 

compromissos. 
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Figura 18 – Custos da ruptura dos compromissos 
Fonte: Kofman (2002) 
 

 

No momento inicial da promessa existe uma forte confiança, crença e domínio das 

ações que precisam ser executadas para cumprimento da promessa. Segundo Kofman (2002, 

v. 2, p. 208-209), a partir do momento da promessa os custos de desculpa e renegociação 

começam a aumentar. O credor espera o cumprimento da promessa no seu tempo e forma 

(escopo) especificados. Quanto mais se aproximar o prazo de cumprimento, menor será a 

capacidade de manobra do credor diante de algum imprevisto. Por isso, o responsável pela 

promessa deve comunicar de imediato a situação ao cliente, quando descobrir a possibilidade 

do evento (entrega) não ocorrer conforme acordado. Ainda assim haverá custos, mas esses 

serão mínimos. Essa situação pode ser representada pelos pontos 1 e 2 da Figura 18. A 

modificação da promessa exige uma desculpa e o mais rigoroso esforço para minimizar as 

conseqüências negativas que essa mudança produz em todas as partes afetadas. 

Uma vez ciente das dificuldades e reconhecendo riscos de não entregar o produto 

conforme planejado, mas confiando numa possível melhora da situação, algumas pessoas são 

tentadas a não comunicar a real situação ou amenizá-las para o cliente. Kofman ilustra essa 

situação com a inclinação da curva de 2 para 3. Um custo que se agrega nessa segunda porção 

é o da integridade. Na primeira parte do gráfico havia custos de efetividade e de coordenação. 

Mas, depois do ponto de descoberta, agrega-se a possível reclamação contra a integridade do 

devedor. “Se você sabia que ia ter problemas para terminar a tempo por que não me avisou?”, 

dirá o credor. A partir do ponto 3, não conversar com o cliente, pedir desculpas e tentar de 

alguma forma ressarcir o prejuízo é o mesmo que dizer que as promessas e os contratos não 

nos obrigam a cumpri-los. Mas, segundo Kofman, ainda existe um caso pior: não se desculpar 
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e até se aborrecer com o credor que não recebeu aquilo que lhe foi prometido, o que é 

representado, no gráfico, por custos tendendo ao infinito. 

Qual seria o desenho desses compromissos conversacionais em ação? Flores (1997) 

propõe o desenho para essa competência conversacional a partir do que ele chama de ciclo de 

satisfação do cliente, ilustrado na Figura 19. 

 

         

Figura 19 – Ciclo de satisfação do cliente 
Fonte: Flores (1997), com adaptações 

 

Nesse desenho o compromisso conversacional, também chamado por Echeverría 

(2006) de coordenação de ações, inicia-se quando alguém (cliente) faz um pedido ao outro 

(executor). Essa fase é denominada de preparação do pedido. Após o pedido ser feito segue-se 

a fase de negociação do executor com o cliente. Caso a negociação se conclua de forma 

positiva é estabelecido um acordo com uma promessa de entrega. Caso contrário, uma das 

partes declina da negociação. A fase seguinte se constitui na execução da promessa, com o 

objetivo de entregar o produto dentro do que foi especificado no acordo. Realizada a entrega, 

a fase seguinte é a da aceitação. O cliente recebe o produto e avalia sua satisfação contra os 

critérios preestabelecidos nas fases de preparação e negociação do pedido. 
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Kofman (2002, v. 2, p. 227-232) relata que as conversações sobre compromissos são 

um terreno fértil para os problemas e os mal-entendidos. O autor aponta alguns cuidados que 

devem ser observados nesse processo: 

• Ao fazer um pedido o cliente deve expor com a máxima clareza possível (como 

apresentado na competência do expor e indagar, item 1.3.2.2) o que deseja e 

ainda assim solicitar do fornecedor explicações no sentido de saber se ele de 

fato compreendeu o que foi pedido. O fornecedor, por sua vez, deve indagar a 

respeito de qualquer dúvida, por menor que ela seja, para o total 

esclarecimento e entendimento do pedido. É impossível para uma pessoa se 

comprometer com integridade se ela não compreende com o que está se 

comprometendo. Na verdade, quando uma pessoa receia parecer ignorante, ou 

quando acha que perguntar reflete fraqueza ou falta de vontade, ela costuma 

aceitar pedidos sem entender bem do que se trata. 

• Se o fornecedor não tiver segurança em responder, de imediato, ao pedido, ele 

deve se comprometer a responder em um prazo determinado (sem prazo não há 

compromisso). E isso implica que a pessoa escutou o pedido (ou oferta), e o 

compreendeu. Este passo é importante para o fornecedor verificar sua 

capacidade de atendimento e, assim, aceitar o pedido com integridade. 

• A resposta a um pedido só pode ser uma dentre as seguintes: pedir 

esclarecimentos, se comprometer a responder, aceitar, declinar ou contra-

ofertar. Qualquer outra resposta não é aceitável, ou seja, é ambígua no que diz 

respeito a quem fará o que e para quando. Respostas inaceitáveis são as do 

tipo: “Faremos todo o possível”, “Vamos tentar” etc. Há algumas armadilhas 

relacionadas com essas respostas que precisam ser evitadas, por exemplo, 

aceitar um pedido sabendo que não será possível cumprir. Fazer isso apenas 

para não desagradar o gerente ou com medo de represálias é o motivo para essa 

conduta aparentemente autodestrutiva. O problema é que aceitar um pedido 

inaceitável traz, no longo prazo, conseqüências ainda piores. Se a pessoa tem 

reservas quanto à sua capacidade ou vontade de cumprir o pedido, suas únicas 

opções para agir com integridade são contra-ofertar ou declinar. 

• Uma vez estabelecido o acordo e a promessa é preciso ficar atento na 

ocorrência de mudanças que impactem o referido acordo. Quando isso 
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acontecer, um pedido de desculpas e um processo de renegociação e 

recompromisso devem ser postos em prática.  

 

Ainda segundo Kofman (2002, v. 2, p. 247), quando a “dança” de compromissos e 

cumprimentos funciona, há eficiência na tarefa, confiança nos vínculos e integridade das 

pessoas. Quando essas conversações “se rompem”, elas ocasionam sérias dificuldades nos 

projetos e na vida pessoal; a ruptura de compromissos leva à ineficiência, à desorganização, à 

desconfiança, ao ressentimento e à erosão das relações. Prevenir as dificuldades nos 

compromissos merece os maiores cuidados, mas, muitas vezes, é inevitável que os problemas 

ocorram. Nesses casos, além do cuidado preventivo, é necessário desenvolver processos 

curativos para consertar a tarefa, as relações e a integridade. Kofman (idem, ibidem, p. 248) 

apresenta as reclamações e as desculpas como os dois processos-chave para que os 

compromissos conversacionais possam ser restabelecidos. 

Diante dos problemas ocorridos devido à ruptura nos compromissos a pessoa afetada 

tem duas opções: queixar-se de maneira improdutiva ou fazer uma reclamação produtiva. 

Kofman (idem, ibidem, p. 250) destaca as seguintes características de queixas improdutivas: 

• Geralmente são expressas diante de terceiros. 

• Buscam simpatia e apoio. 

• São repetitivas. 

• Terminam com juízos pessoais negativos. 

• Estão orientadas para a descarga emocional. 

• Buscam vingança. 

• Geram rancor e inimizade entre “facções”. 

 

Para Kofman (idem, ibidem, p. 252), a reclamação produtiva tem por objetivo 

restabelecer a relação e redirecionar a conversação para um bom caminho. Numa reclamação 

produtiva, as observações do queixoso são expostas à pessoa que assumiu o compromisso. 

Dessa forma, as reclamações produtivas têm as seguintes características: 
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• São expressas diante de quem assumiu o compromisso. 

• São feitas o quanto antes e uma única vez. 

• Orientam-se a consertar a situação e preparar um futuro melhor. 

• Terminam em pedidos e promessas. 

• Geram respeito mútuo e espírito de equipe. 

• Estabelecem a seriedade do reclamante enquanto credor de uma promessa. 

• Visam ao protagonismo e ao aprendizado. 

 

A desculpa é a contrapartida da reclamação: quando uma pessoa reclama, ela está 

direcionando o outro para que se desculpe; quando ela se desculpa, está direcionando o outro 

para que reclame. Uma desculpa produtiva não se limita apenas a reconhecer a 

responsabilidade e expressar o arrependimento. É essencial empreender as ações necessárias 

para recuperar a integridade perdida, reparar o descumprimento da tarefa, restabelecer a 

relação de confiança e ajudar a minimizar o dano causado ao outro (KOFMAN, 2002, v.2, p. 

258). 

Kofman (idem, ibidem, p. 253-266) propõe um algoritmo (em passos) para estruturar 

uma reclamação e/ou desculpa produtiva. A Figura 20 apresenta este algoritmo em forma de 

fluxograma. 



75 

.  

Figura 20 – Algoritmo para reclamações e desculpas produtivas 
Fonte: Elaboração do autor, a partir de Kofman (2002) 

 

Kofman (idem, ibidem, p. 253-267) esclarece alguns aspectos deste algoritmo: 

Estabelecer o propósito adequado. É necessário tomar consciência do propósito da 

reclamação ou desculpa. Na Tabela 6 Kofman (idem, ibidem) apresenta estes propósitos: 
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Tabela 6 – Propósitos para uma reclamação e desculpa produtiva 

Propósitos para uma reclamação produtiva Propósitos para uma desculpa produtiva 

Consertar a tarefa, restabelecendo a coordenação Minimizar os danos causados 

Restaurar a relação, restabelecendo a confiança Consertar a relação, restabelecendo a confiança 

Sanar as feridas emocionais Ajudar ao reclamante a curar as feridas emocionais 

Ajudar o receptor a recuperar sua integridade Recuperar a própria integridade 

Estabelecer a seriedade pessoal enquanto credor de 
promessas 

Respeitar o outro enquanto credor do compromisso 

Aprender com a situação, para melhorar o futuro Aprender com a situação, para melhorar o futuro 

Fonte: Kofman (2002, v. 2) 

 

Estabelecer o contexto adequado: antes de iniciar a reclamação ou desculpa é 

importante verificar os elementos contextuais (tempo, lugar, confidencialidade, estado de 

ânimo etc.). Também é útil expressar ao receptor, abertamente, suas intenções. 

Verificar o compromisso prévio. Muitos problemas são o resultado de erros na 

comunicação relativa ao pedido e à promessa original: a pessoa tenta pedir “x” mas o outro 

escuta (e promete) “y”. O primeiro passo da reclamação é revisar o compromisso original, 

para se assegurar de que ambas as partes entenderam a mesma coisa. Se houver acordo nesse 

ponto, existe uma base comum para seguir adiante com a reclamação. Se não houver, os 

interlocutores devem examinar o que ocorreu, para depois estabelecer mecanismos que evitem 

mal-entendidos no futuro. 

Verificar o descumprimento. É necessário verificar se existe entendimento comum  

do não cumprimento da promessa. Caso isso se verifique existe uma base comum para seguir 

adiante caso contrário, os interlocutores devem examinar o que ocorreu, para depois 

estabelecer mecanismos que evitem mal-entendidos no futuro. 

Escutar de quem prometeu o porquê não cumpriu: neste passo, ambas as partes já 

concordam que houve um problema com relação ao compromisso. É necessário então indagar, 

no caso de uma reclamação, ou oferecer, no caso de uma desculpa, uma explicação do porquê 

a promessa não foi cumprida. Não se trata de justificar nem de se eximir da responsabilidade, 

mas compartilhar a experiência e a situação ocorrida, como contexto do problema. 

Perceber os danos e expressar as reclamações ou oferecer as desculpas: o 

descumprimento de um compromisso gera dificuldades na tarefa, no vínculo e nos 



77 

sentimentos das pessoas. Na tarefa por causa da falta de coordenação, no vínculo por causa da 

perda de confiança e nos sentimentos pessoais, porque gera estresse e aflição em virtude do 

não cumprimento da promessa. O primeiro passo para reparar esses danos é percebê-los e 

validá-los. O registro desses danos ajuda quem rompeu uma promessa a compreender as 

ramificações do problema; também ajuda ao reclamante a expressar sua dor. É neste passo 

que devem ser realizadas as reclamações ou desculpas produtivas com o objetivo de 

restabelecer os três níveis de danos: o operativo (tarefa), o da confiança (vinculo) e o da 

integridade pessoal (sentimentos). 

Negociar recompromissos. Toda reclamação produtiva inclui pedidos do reclamante 

sobre ações reparadoras. O pedido pode ser simplesmente no sentido de que o fornecedor se 

comprometa de novo a cumprir a promessa original ou pode incluir algum ressarcimento 

adicional. A chave está em que o reclamante é que define as condições de satisfação que, 

sendo cumpridas, o levarão a declarar que o passado está terminado, resolvido e encerrado. 

No caso de uma desculpa produtiva é importante, neste passo, que quem se desculpa pergunte 

ao reclamante o que este necessitaria para se sentir ressarcido. A chave aqui é perceber que é 

o reclamante quem define as condições de satisfação para declarar que o assunto está 

encerrado e resolvido. 

O último passo neste processo é transformar o erro em um “tesouro” de aprendizado. 

A última competência conversacional a ser apresentada é a de “Resolução de 

conflitos”. Talvez essa seja a competência mais encontrada na literatura e nos mecanismos de 

busca via web. Por curiosidade, no Google, foram encontrados 184.000 resultados para essa 

competência em 0,20 segundos. A abordagem realizada neste trabalho enfatiza compreender 

como responder aos conflitos que, sendo inevitáveis, precisam ser administrados a bem do 

projeto. 

 

1.3.2.5 A resolução de conflitos 

A etimologia da palavra “conflito” em Houaiss (2008) é originária do latim 

conflictus,us e significa profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes, choque, 

enfrentamento, discussão acalorada, ato, estado ou efeito de divergirem acentuadamente ou de 

se oporem a duas ou mais coisas. 

O conflito é fruto do desacordo entre os indivíduos. É um componente básico do 

comportamento humano, inevitável em tudo que envolve pessoas (DINSMORE e NETO, 
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2005, p.85). Segundo Kofman (2002, v.2, p.139) temos conflito porque não conseguimos 

escapar das nossas necessidades, desejos, medos, egoísmo e aborrecimentos. É impossível 

escolher se teremos ou não conflitos; só podemos escolher como responder aos conflitos  

Para Kofman (2002, v.2, p.139) a primeira resposta possível é negá-los. Isso implica 

pretender “que tudo vai bem” quando nada vai bem. A curto prazo parece ser uma resposta 

satisfatória porém fechar os olhos e seguir adiante assumindo que “tudo vai bem” geralmente 

termina com o caminhante no fundo de um abismo (KOFMAN, 2002, v.2, p.140). 

A segunda resposta possível é evitá-los. Há quem esteja consciente da existência do 

conflito e, no entanto, faça o possível para não enfrentá-los. O problema dessa resposta é que 

ela impõe grandes restrições: sobram pouquíssimos caminhos disponíveis e a pessoa precisa 

dar voltas imensas (KOFMAN, 2002, v.2, p.140). 

A terceira resposta possível é render-se. Muitas pessoas decidem, prontamente, abrir 

mão de suas convicções quando essas estão em conflito com a da outra pessoa. A rendição, na 

maioria dos casos, gera um fluxo de ressentimento contra o outro. Esse ressentimento destrói 

a relação, de modo às vezes lento, às vezes explosivos, mas sempre inevitável (KOFMAN, 

2002, v.2, p.140). 

A quarta resposta possível é avassalar. As pessoas que possuem um caráter dominante 

tentam impor a sua solução, atendendo apenas suas próprias necessidades em detrimento das 

do outro. De inicio, essa resposta parece dar bons resultados, mas obrigar o outro a se render 

deteriora a relação e acarreta ressentimentos (KOFMAN, 2002, v.2, p.140). 

A quinta resposta possível é o compromisso. O compromisso é um acordo a que se 

chega mediante concessões mútuas, levando em conta as necessidades das duas partes. No 

compromisso, cada parte aceita um pouco menos do que aquilo que deseja ou necessita. 

A sexta resposta possível é a resolução criativa e colaborativa. Ela consiste em 

compreender os fatores presentes em todos os conflitos e buscar soluções criativas junto com 

o outro para eliminar esses fatores, dissolvendo assim o conflito (KOFMAN, 2002, v.2, 

p.140). 

Para Kofman (2002, v.2, p. 141-147) há três fatores presentes em todo conflito: 

desacordo de fato, escassez (ou limitação) e desacordo de direito (de propriedade). Sem essa 

tripla conjunção, o conflito desaparece. 
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O desacordo de fato é uma diferença de opinião. A diferença de opinião terá ou não 

conseqüências na ação. Por exemplo, um especialista da equipe de projeto pensa que é 

necessário contratar mais pessoal para desenvolver o produto no prazo estimado e o outro 

acredita que isso não é necessário, que é preciso fazer os desenvolvedores se esforçarem mais. 

Se os especialistas ou o gerente de projeto têm o poder de decidir a contratação, sua decisão 

determinará as ações futuras. Kofman (2002, v.2, p.141) denomina operativo esse tipo de 

conflito. Se os interlocutores não têm tal poder, sua decisão afetará apenas a relação entre 

eles, a auto-estima de cada um e suas emoções individuais; a decisão não terá conseqüências 

operativas a esse tipo de conflito Kofman (2002) denomina de pessoal. 

Todos os conflitos são pessoais, mas somente alguns são operativos. Isso significa que 

todo conflito operativo também é um conflito pessoal (ou tem um componente pessoal). A 

diferença de opinião baseia-se sempre em uma diferença de desejos, necessidades ou valores. 

Independentemente do poder operativo de transformar esses desejos em realidades, o conflito 

sempre nasce a partir das diferentes imagens de futuros desejáveis que os interlocutores tem 

em mente. Mesmo havendo acordo de objetivos, é possível a existência de conflitos no nível 

estratégico ou tático. Se há acordo sobre um futuro desejável e os caminhos para criá-lo, não 

haverá conflitos. Se não há esse acordo, verifica-se o primeiro fator do conflito: existência de 

desacordo. 

O segundo fator presente em todo conflito é a escassez que significa uma carência que 

impede cada pessoa de obter independentemente aquilo que deseja. A restrição gera 

interdependência. Se cada um pudesse ter aquilo que deseja sem depender do outro (mesmo 

quando houvesse desacordos), não haveria conflito. Nos conflitos operativos a escassez é de 

recursos materiais: financeiros, pessoal, equipamentos, etc. Nos conflitos pessoais, a escassez 

é de “razão” e de “posição”. Em todo relacionamento humano entram fatores de identidade, 

auto-estima e poder relativo. Ao buscar o “triunfo”, cada interlocutor tenta ter razão, como se 

essa fosse um objeto precioso que lhe permitiria adquirir ascendência sobre o outro. 

O terceiro fator é o desacordo de direito ele é uma diferença sobre o mecanismo de 

adjudicação, quando diferentes pessoas sustentam posições diferentes sobre o uso de um 

recurso escasso. Por exemplo, haverá conflito quando dois especialistas discutem sobre a 

contratação ou não de mais pessoal, quando os dois estão na mesma hierarquia. Se um for 

superior (na hierarquia) ao outro e este aceita sua autoridade, mesmo estando em desacordo, 

não haverá conflito. 
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Na dissolução de conflitos o primeiro passo é atender ao componente pessoal. É da 

máxima importância que o gerente de projeto considere as relações e o aspecto emocional de 

todos os participantes. Um dos erros mais comuns, segundo Kofman (2002, v.2, p. 148), é, 

nas situações de conflito, esquecer esses dois níveis e saltar diretamente para a negociação 

final. Na verdade, nos casos de conflitos pessoais, a única coisa com que o gerente de projeto 

deve se preocupar é com as emoções. O conflito não operativo, segundo Kofman (2002, v.2, 

p. 149), é sempre uma ilusão; por isso, ele não se resolve – ele se dissolve. Ele parece sólido, 

mas, investigando além da superfície, descobre-se que não há conflito: há apenas diferenças 

de gostos e opiniões. Expandindo o conceito de “a razão” para “a minha razão” e a “sua 

razão” o conflito desaparece. O elemento dissolvente, neste caso, é o respeito pelo outro e sua 

validação mediante a escuta ativa. 

Quando o conflito além de pessoal é operativo deve-se estabelecer um mecanismo de 

consenso formal, ou seja, após as discussões caso não ocorra o consenso esse mecanismo 

definirá o conflito. Nas organizações hierárquicas ou nos projetos o mecanismo mais utilizado 

é o da autoridade. É uma opção razoável, desde que a pessoa lembre que o objetivo é usar 

esse mecanismo somente em casos extremos. 

Nos conflitos operativos, muitas vezes é necessário investigar as camadas inferiores do 

conflito até chegar ao que, verdadeiramente, é importante para a determinada situação. Por 

exemplo, numa situação em que um gerente de programa prefere contratar Pedro e um gerente 

de projeto prefere contratar  João para o determinado trabalho. A pergunta a ser feita seria o 

que é mais importante do que contratar Pedro ou João para o projeto? A resposta do gerente 

de programa poderia ser o de ter uma pessoa que organize o trabalho com eficiência, enquanto 

a resposta do gerente de projeto seria o de ter uma pessoa que organize o trabalho de forma 

criativa.  Se esses dois gerentes explorarem os interesses de níveis mais profundos, talvez 

descubram que ambos têm o mesmo interesse: obter êxito no projeto. Portanto, como dito por 

Kofman (2002, v.2, p.166) todo conflito é, na verdade, um conflito de meios; não existe um 

conflito de interesses últimos. 

Segundo Kofman (2002, v.2, p.167) a importância de descer nos níveis de interesses 

mais profundos está no fato de que eles abrem muitíssimos graus de liberdade sobre os quais 

podem se estruturar soluções “ganha-ganha”. Depois de descer até os níveis de interesses, os 

interlocutores podem usar técnicas, por exemplo, de brainstorm para inventar todo tipo de 

opções para se chegar a uma solução de consenso. Ainda segundo Kofman (2002, v.2, p.171), 

a negociação por interesses é o segredo para passar dos modelos “ganha-perde” (dominação) e 
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“miniperde-miniperde” (compromisso) ao modelo “ganha-ganha” (colaboração criativa). 

Quando orientam a conversação para os interesses, os interlocutores passam do mundo restrito 

da matéria ao universo infinito das possibilidades. 

Embora essas competências conversacionais tenham sido apresentadas de forma 

estanque, dando a impressão de acontecerem isoladamente uma após a outra, elas na verdade 

são, num processo conversacional, dinâmicas e acontecem de forma sobrepostas, interagindo 

umas com as outras aleatoriamente. É necessário, portanto, conhecimento, habilidade e treino 

nas competências conversacionais para alcançar um maior domínio em sua utilização. 

Apresentado o referencial teórico que fundamenta esse trabalho, o passo seguinte será 

o de expor a metodologia utilizada na pesquisa de campo. O fato de apresentá-la logo a seguir 

é motivado pela necessidade de se utilizar alguns resultados, da referida pesquisa, já no 

capítulo subseqüente, que tem a responsabilidade de integrar e conectar o conjunto de 

competências conversacionais, trabalhadas nesta dissertação, (o discurso ontológico) com os 

grupos de processos do gerenciamento de projeto (o discurso tecnológico). Em seguida os 

resultados e as análises da pesquisa de campo são apresentados, proporcionando, por fim, a 

construção da conclusão do trabalho. 
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CAPÍTULO 2  METODOLOGIA 

Segundo Kerlinger (1980, p. 18), o propósito básico da ciência é chegar à teoria, 

inventar e descobrir explicações válidas de fenômenos naturais, destacando que na produção 

de conhecimento científico são o método e a técnica que caracterizam o trabalho ou o estudo 

como científico ou não. Assim, a descrição da metodologia a ser utilizada na pesquisa 

científica assume um papel central para o seu desenvolvimento, em observância ao método e 

ao rigor científico, na busca das evidências empíricas para as hipóteses elencadas, garantindo, 

inclusive, condições de replicação. 

Barbeta (2007, p.23) afirma que nas pesquisas cientificas é necessário coletar dados 

com o objetivo de fornecer informações capazes de responder as indagações do pesquisador. 

Mas, para que os resultados da pesquisa sejam confiáveis, tanto a coleta dos dados quanto a 

sua análise devem ser feitas de forma criteriosa e objetiva. Ainda segundo Barbeta (idem, 

p.24) não é possível obter boas informações de dados que foram coletados de forma 

inadequada. A qualidade da informação depende da qualidade dos dados. Do mesmo modo, 

para que a análise dos resultados seja feita de forma correta o pesquisador deve conhecer os 

princípios básicos das técnicas utilizadas no tratamento dos dados. 

Este capítulo irá apresentar a metodologia utilizada na condução da pesquisa de 

campo, os seus procedimentos, os métodos, as técnicas e os instrumentos para coleta e análise 

dos dados. 

 

2.2  DESENHO DO PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

O desenho do procedimento metodológico, ilustrado na Figura 21, apresenta sua 

estrutura, expondo as atividades e fluxo de operação executados na elaboração, coleta e 

análise dos dados da pesquisa de campo. 
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Início

Classificar a pesquisa

Estabelecer hipóteses Definir escopo da pesquisa de campo

Definir a população alvo da pesquisa

Definir o tamanho da amostra

Definir ferramentas para apoio na coleta, 
armazenamento e análise de dados

Coletar dados

Definir procedimentos 
e formas para coleta e 
análise dos dados

Estruturar e elaborar o 
questionário

Testar entendimentos e  
semântica do questionário

Testar coleta de dados na ferramenta

Amostra coletada é 
suficiente ?

Encerrar coleta de dados

Analisar Dados

N

S

Fim
 

Figura 21 – Fluxograma do procedimento metodológico 
Fonte: Elaboração do autor 

 

2.3  POPULAÇÃO-ALVO DA PESQUISA 

A população-alvo desta pesquisa compreende o segmento dos gerentes (líderes) de 

projetos residentes no Brasil. Não existem estudos nem dados oficiais, até o momento da 

conclusão desta pesquisa, relacionados ao quantitativo dessa população. Uma estimativa, 
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originada de uma consulta ao Ricardo Viana Vargas6, PMI Chair, no dia 26 de maio de 2008, 

por e-mail (ver apêndice “C”), é que essa população esteja em torno de 50 mil profissionais 

em todo o Brasil, com uma concentração maior no eixo Sul–Sudeste. 

 

2.4  CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

De acordo com Moresi (2003, p. 11-14), esta pesquisa é classificada quanto à natureza 

como aplicada e quanto à abordagem do problema como quantitativa. Quanto aos fins como 

descritiva e quanto aos meios como bibliográfica e de campo.  

É considerada uma pesquisa aplicada porque se destina a resolver um problema 

específico: “Como as conversas contribuem para o gerenciamento de um projeto?” 

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema é considerada como 

quantitativa, pois busca verificar a importância e o domínio que os gerentes de projeto 

atribuem a determinados comportamentos relacionados a determinadas competências 

conversacionais. Para Minayo (2003), a pesquisa quantitativa traduz em números as opiniões 

e informações a serem classificadas e analisadas, utilizando-se de técnicas estatísticas. 

Constitui-se em uma pesquisa descritiva, pois expõe características de determinada 

população: gerentes (líderes) de projeto. Observando, analisando, classificando e 

interpretando fatos, sem interferência do pesquisador. Por fim, é uma pesquisa bibliográfica, 

pois compreende o estudo sistematizado a partir de conhecimentos disponibilizados em 

artigos, livros, jornais, acervos de dados eletrônicos, entre outros, e de campo, na medida em 

que serão coletados dados com os gerentes de projeto. 

 

2.5  HIPÓTESE 

Segundo Severino (2002, p. 161), estabelecido o problema a ser investigado, em toda a 

sua amplitude, o pesquisador deve enunciar sua(s) hipótese(s) que, supostamente, responda ao 

problema enunciado. O trabalho do pesquisador a partir desse momento deverá se orientar na 

busca de confirmar ou refutar as hipóteses estabelecidas. O problema levantado neste 

trabalho: como as conversas contribuem para o gerenciamento de um projeto? Tem como 

hipótese de resposta principal a suposição de que as competências conversacionais são 
                                                
6 Mestre e especialista em gerenciamento de projeto é hoje considerado uma das maiores autoridades no 

tema. 
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decisivas para o efetivo gerenciamento de projeto. Como hipótese secundária supõe-se que os 

gerentes de projeto possuem gap´s (lacunas) nas competências conversacionais trabalhadas 

nesta dissertação, ou seja, carência na relação domínio-importância das mesmas. 

 

2.6  DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DA PESQUISA DE CAMPO 

O escopo da pesquisa está limitado a três aspectos. Primeiro, realizar a coleta e a 

análise dos dados atribuídos à importância e domínio que os gerentes de projeto, residentes no 

Brasil, conferem a determinados comportamentos relacionados às competências 

conversacionais exploradas nesta dissertação. Segundo, calcular e analisar os possíveis gap´s 

de competências conversacionais dos gerentes (líderes) de projeto. Terceiro, conhecer e 

analisar como as competências conversacionais são requisitadas nos grupos de processos do 

gerenciamento de projeto. 

 

2.7  ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

A coleta de dados foi realizada por meio de um artefato no formato de questionário e 

sua estrutura foi concebida em três partes: 

(1) Página inicial – contendo informações de preenchimento e esclarecimentos 

gerais. 

(2) Parte I – objetivando a coleta de dados a respeito do perfil profissional dos 

respondentes. 

(3) Parte II  – possuindo três objetivos. Primeiro, coletar dados referente ao grau 

de importância (I) e domínio (D) que cada respondente conferiu a um conjunto de 

comportamentos, relacionados à determinada competência conversacional explicitada no 

questionário. Para isso foi utilizada uma escala Likert representada pelos seguintes valores:  

� Grau de importância: 0 – nenhuma importância, 1 — baixa importância, 2 — 

média importância e 3 – alta importância. 

� Grau de domínio: 0 – nenhum domínio, 1 — baixo domínio, 2 — médio domínio 

e 3 – alto domínio. 
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Segundo, coletar o grau de concordância dos respondentes com relação ao papel 

das competências conversacionais para um efetivo gerenciamento de projeto. Terceiro, coletar 

dados para possibilitar o mapeamento das competências conversacionais, nos grupos de 

processos do gerenciamento de um projeto na visão dos respondentes da pesquisa. 

A página inicial de acesso à pesquisa na WEB (Figura 31) teve como objetivo 

contextualizar a pesquisa, apresentar o objetivo do questionário e definir os seguintes 

conceitos, na intenção de promover um alinhamento dos mesmos:  

• Gerenciar um projeto é aplicar conhecimentos, habilidades, ferramentas e 

técnicas às atividades de um projeto a fim de atender aos seus requisitos 

(escopo, tempo, custo, qualidade etc.). 

• Ser efetivo é alcançar o(s) objetivo(s) proposto(s) a partir da entrega do(s) 

resultado(s) e requisito(s) desejado(s). 

• Ser efetivo no gerenciamento de um projeto é alcançar os resultados desejados 

do projeto, conforme o planejado (atendendo aos seus requisitos) para obter a 

satisfação dos principais stakeholders (clientes, usuários e equipe). 

 

A parte I do questionário (Figura 32) teve como objetivo coletar dados a respeito do 

perfil dos respondentes e foi composta das seguintes perguntas: 

Nome do participante e e-mail (opcional): a coleta desse dado foi opcional e teve 

como objetivo possibilitar a divulgação dos resultados desta pesquisa, em momento oportuno, 

para os interessados da comunidade de gerenciamento de projeto.  

Sexo: a coleta desse dado foi obrigatória e teve como objetivo estratificar a amostra. 

 Grau de instrução: a coleta desse dado foi obrigatória e teve como objetivo 

estratificar a amostra. 

Curso de formação (graduação): a coleta desse dado foi obrigatória e teve como 

objetivo estratificar a amostra.  

Mantém residência no estado de?: a coleta desse dado foi obrigatória e teve como 

objetivo estratificar a amostra.  

Possui certificação PMP: a coleta desse dado foi obrigatória e teve como objetivo 

estratificar a amostra. A escolha da certificação PMP e não a de outras como IPMA ou 
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PRINCE2 foi motivada por ser aquela a quarta certificação profissional mais requisitada no 

mundo (NAGEL, 2006). 

De quantos projetos já participou (independentemente da função exercida): a 

coleta desse dado foi obrigatória e teve como objetivo estratificar a amostra.  

Você já trabalhou em projetos multi-regionais (envolvendo equipes com aspectos 

culturais diferentes): a coleta desse dado foi obrigatória e teve como objetivo estratificar a 

amostra.  

Atualmente você faz uso de alguma metodologia de gerenciamento de projeto: a 

coleta desse dado foi obrigatória e teve como objetivo estratificar a amostra.  

Você é ou já trabalhou como gerente (líder) de projeto: a coleta desse dado foi 

obrigatória e teve como objetivo estratificar a amostra. Esse dado também serviu para filtrar 

os respondentes e compor a amostra da pesquisa. 

A parte II do questionário possuiu três objetivos. Primeiro, coletar dados a respeito do 

grau de importância (I) que um conjunto de comportamentos tem em proporcionar um efetivo 

gerenciamento de projeto e qual o grau de domínio (D) que cada respondente possui no uso 

destes (ao vivenciar estes) comportamentos. Para esse objetivo foi necessário, inicialmente, 

definir que competências seriam trabalhadas no questionário. A partir do que foi dito no 

referencial teórico: “[...] no gerenciamento de um projeto várias competências são exigidas ao 

gerente de projeto. Neste trabalho, a preocupação está voltada para a efetividade dos 

relacionamentos humanos, mas precisamente da efetividade nas interações conversacionais 

[...] (ANDRADE, 2009, p. 63)”, foram escolhidas seis competências conversacionais a serem 

trabalhadas na pesquisa: o escutar efetivo; o expor produtivo; o indagar produtivo; os pedidos, 

ofertas e promessas; os compromissos e recompromissos conversacionais e a resolução de 

conflitos. Uma vez definida as competências conversacionais e tendo como orientação o 

especificado por Carbone et al. (2006, p. 46), “[...] de forma que o profissional demonstraria 

deter uma dada competência por meio da adoção de certos comportamentos passíveis de 

observação no trabalho[ ...]”, decidiu-se descrever e avaliar as competências por meio de 

comportamentos observáveis e não dos seus insumos: conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores. 

Estes comportamentos foram descritos com fundamento nos referenciais teóricos. 

Assim, para a competência do escutar efetivo, os comportamentos foram estabelecidos com o 

apoio na obra de Echeverría (2006, p. 157-183) que aponta características, componentes e 
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condições para uma capacidade de escuta efetiva: a abertura, o checar a escuta,  o checar a 

inquietude e o estado emocional. O Quadro 1 relaciona estes comportamentos. 

 

Quadro 1 – Descritores da competência conversacional “escutar efetivo” 

Competência Características ou 
componentes 

básicos (*) 

Descritores da competência 
(comportamentos) 

ID  

Escutar 
efetivo 

Abertura 

• Nos encontros formais e informais compreendo que o que 
escuto é influenciado por minhas experiências pessoais, 
interesses, opiniões e possíveis preconceitos. Por isso, sei 
que podem haver outras “interpretações pessoais”, 
igualmente legítimas, diferentes da minha, que devem, no 
mínimo serem respeitadas. 

 

 

1 

• Ao escutar mantenho uma postura de interesse, curiosidade 
e/ou atenção às palavras do interlocutor. 

3 

• Quando escuto me coloco à disposição para aceitar a 
possibilidade da existência de outras formas de pensar e 
agir, diferentes da minha. 

4 

Checar a escuta 
• Ao final de uma conversa costumo, quando necessário, 

verificar se o que escutei é realmente o que o interlocutor 
desejou transmitir. 

2 

Checar a 
inquietude 

• Ao escutar, procuro perceber interesses e necessidades que 
não foram explicitamente ditas, mas que podem ser 
importantes para, por exemplo, definir melhor o escopo do 
projeto. 

5 

Estado emocional 
• Quando escuto levo em consideração o meu estado 

emocional (alegre, ansioso, decepcionado etc.), pois sei que 
o mesmo influencia o meu escutar. 

6 

Fonte: Elaboração do autor       (*) Extraídos de Echeverría (2006) 

Os comportamentos descritores da competência conversacional “pedidos, ofertas e 

promessas” e o dos “compromissos e recompromissos conversacionais” foram estabelecidos 

tendo como apoio o ciclo de satisfação do cliente proposto por Flores (1997). O Quadro 2 

apresenta estes descritores. 
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Quadro 2 – Descritores da competência conversacional “pedidos, ofertas e promessas” e “compromissos e 
recompromissos conversacionais” 

Competência Características ou 
componentes 

básicos (*) 

Descritores da competência 
(comportamentos) 

ID 

 

Preparação

Cliente

Pedido

 

 

                                                                                                                    

• Ao fazer pedidos e ofertas procuro escutar e 
entender bem o problema e a situação de contexto 
para, dessa forma, fazer propostas que gerem 
utilidade ou pedidos que sejam coerentes. 

• Ao fazer um pedido, expresso claramente a 
necessidade de ajuda, esclarecendo o que quero e 
quais as condições de satisfação. 

• Quando faço um pedido tenho o cuidado de saber 
se quem escutou compreendeu bem o que quero. 

 

32 

 

 
33 

 

34 

 

 

 

 

 

 

• Em uma conversação, na qual se negociam 
compromissos, tenho o comportamento de manter 
clareza sobre “quem se compromete a fazer o que, 
para quando, com qual propósito e para a 
satisfação de quem”. 

• Antes de estabelecer um compromisso, procuro 
sempre verificar se disponho de capacidade 
necessária para realizá-lo. 

• As promessas sempre estão sob risco de 
interpretação. Posso acreditar que estou 
prometendo “a” enquanto o interlocutor entendeu 
“b”. Para mitigar (reduzir) este risco procuro 
desenvolver um contexto comum, compartilhado e 
percebido por todos os envolvidos. 

19 

 

 

 

20 

 

 

35 

 

 

• Mantenho um comportamento de sempre 
empenhar a minha vontade, a minha capacidade e 
os recursos disponíveis no cumprimento do 
compromisso. 

• No momento em que percebo que o compromisso 
corre o "risco de descumprimento" aviso de 
imediato ao "credor" da promessa, peço desculpas, 
explico as razões que alteraram a situação e busco 
maneiras de minimizar os prejuízos. 

21 

 

 

 

22 

 

• Após a conclusão de um compromisso (resultado, 
tarefa) mantenho um comportamento de checar, 
junto com o cliente, se as condições de satisfação 
definidas pelo mesmo foram atendidas. 

36 

Fonte: Elaboração do autor             (*) Extraído de Flores (1997) – Desenhos: elaboração do autor 

Pedidos, ofertas e 

promessas 

+ 

Compromissos e 

recompromissos 

conversacionais 
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Os comportamentos descritores da competência do “expor e do indagar” foram 

baseados em Kofman (2002, v.2). Esse autor destaca algumas estratégias, já apresentadas no 

referencial teórico, que contribuem para um expor e um indagar produtivos. Os Quadros 3 e 4 

apresentam, respectivamente, estes descritores: 

 
Quadro 3 – Descritores da competência conversacional “expor produtivo” 

Competência Características ou 
componentes 

básicos (*) 

Descritores da competência                                       
(comportamento) 

ID 

Expor 
produtivo 

 

Apropriar-se das 
idéias 

• Procuro deixar claro que são minhas as opiniões, as 
inferências e as interpretações que eu expresso. 
Reconhecendo que as idéias expostas são "o que eu 
penso" e não "a verdade objetiva". 

23 

 

Eliminar a 
arrogância 

• Admito, implicitamente para mim ou explicitamente para 
os outros, que posso estar equivocado na exposição do 
meu pensamento. 

24 

 

Fundamentar o 
raciocínio 

• Procuro expor os dados que fundamentam meu raciocínio, 
reconhecendo, no entanto, a possibilidade de existirem 
outros dados relevantes que não foram considerados. 

25 

Reconhecer 
incertezas 

• Quando exponho, procuro também mostrar as possíveis 
fraquezas e dúvidas constantes na minha idéia. 

26 

Fonte: Elaboração do autor         (*) Extraído de Kofman (2002) 

 

Quadro 4 – Descritores da competência conversacional “indagar produtivo” 

Competência Características ou 
componentes 

básicos (*) 

Descritores da competência    
(comportamento) 

ID 

Indagar 
produtivo 

Indagar para o 
aprendizado 

• Após a exposição de uma idéia, quando necessário, faço 
perguntas no sentido de descobrir como, o que é dito pode 
ajudar a alcançar os objetivos propostos. 

27 

Conhecer a 
fundamentação do 
raciocínio 

• Procuro fazer perguntas na intenção de descobrir as 
observações e os dados que sustentam o raciocínio do 
outro. 

28 

Conhecer o alcance 
e os contextos da 
argumentação 

• Peço, normalmente, que o interlocutor ilustre seu 
raciocínio com exemplos e casos concretos para que eu 
possa entender melhor a situação exposta. 

29 

Preocupar-se com o 
entendimento da 
exposição 

• Verifico se compreendi bem a posição da outra pessoa 
fazendo um resumo dos principais pontos da sua fala. 

30 

Fonte: Elaboração do autor         (*) Extraído de Kofman (2002) 
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Kofman (2002, v.2) apresenta no seu processo de dissolução de conflitos 

procedimentos que promovem uma efetiva resolução. Foi baseado nesses procedimentos que 

os descritores dessa competência conversacional foram estabelecidos. O Quadro 5 apresenta 

estes descritores. 

 

Quadro 5 – Descritores da competência conversacional “resolução de conflitos” 

Competência Características ou 
componentes 

básicos (*) 

Descritores da competência                          
(comportamento) 

ID 

Resolução de 
conflitos 

Reconhecer a 
importância das 
emoções presentes 
nos conflitos 

• Ao me deparar com uma situação de conflito, procuro, 
em primeiro lugar, analisar os aspectos emocionais de 
todos os envolvidos. 

14 

Preparação do 
contexto e resolução 
de conflitos 

• Na resolução de conflitos faço e/ou estímulo o seguinte 
comportamento: início a conversação explicando ao 
interlocutor a minha intenção de resolvê-lo. Em seguida 
proponho escutá-lo (sem interrompê-lo), depois, se 
necessário, faço perguntas para entender melhor sua 
posição, resumo as suas idéias para verificar se as 
entendi bem e, por fim, pergunto se o interlocutor está 
satisfeito com o meu resumo. Agora, faço a minha 
exposição com o objetivo de mostrar-lhe as razões do 
meu pensar ou do meu agir. 

16 

Compreender como 
dissolver conflitos 
não operativos 

• Reconheço que alguns conflitos são, na verdade, 
diferenças de gostos e opiniões e, para esses, o elemento 
dissolvente é o respeito pelo outro, é compreender que 
não existe "a razão", mas sim "a minha razão" e a "sua 
razão". 

• Após fazer e estimular, sem sucesso, o comportamento 
descrito na ID 16 e perceber que o conflito é sobre 
gostos, desejos e opiniões e que o mesmo não é 
operativo, ou seja, não irá produzir nenhum efeito 
material (uma tomada de decisão, uma compra etc.), 
proponho concordar que há um desacordo e encerrar a 
conversação. 

15 

 

 

 

17 

 

Compreender como 
dissolver conflitos 
operativos 

• No caso do conflito ser operativo, procuro avançar na 
conversação com o objetivo de descobrir os interesses 
que existem por traz das posições de conflito. 
Procedendo dessa forma, busco encontrar interesses 
básicos, comuns aos interlocutores e, a partir desses, 
tento construir uma negociação mais criativa para 
dissolver a posição inicial de conflito. 

18 

Fonte: Elaboração do autor            (*) Extraído de Kofman (2002) 
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O segundo objetivo, da parte II do questionário, foi coletar o grau de concordância dos 

respondentes com relação ao papel das competências conversacionais para um efetivo 

gerenciamento de projeto. Esse dado foi coletado por meio de uma pergunta direta: “Você 

concorda que as competências conversacionais são decisivas para um efetivo gerenciamento 

de projeto?” Os respondentes possuíam as seguintes alternativas para resposta: (1) Concordo 

plenamente; (2) Concordo parcialmente; (3) Não concordo; (4) Ainda não tenho opinião 

formada. 

 O terceiro objetivo foi coletar dados para realizar o mapeamento das competências 

conversacionais (CC) nos grupos de processos (GP) do gerenciamento de projeto. Esse dado 

foi coletado a partir de uma matriz, tendo como linhas as CC e como colunas os GP (ver 

Figura 22). Os gerentes ao responderem a pergunta — “em qual(is) grupo(s) de processo esta 

competência é mais fortemente requisitada” — podiam marcar quantas conto box julgassem 

pertinentes, inclusive todas ou nenhuma. 

 

 

Figura 22 – Recorte do questionário, parte II: mapeamento de competências nos grupos de processos 
Fonte: Elaboração do autor 

 

No apêndice D encontram-se as Figuras que ilustram o instrumento de coleta de dados 

(questionário) com suas respectivas partes: página inicial (Figura 37), parte I (Figura 38) e 

parte II (Figura 39) utilizado nesta pesquisa. 
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2.8  VALIDAÇÃO, ANÁLISES E TESTES DO QUESTIONÁRIO 

A validação, as análises e os testes do questionário foram realizados por meio da 

análise de confiabilidade, da análise semântica e da análise sintática. 

2.8.1  Análise semântica e sintática 

O questionário foi submetido a um grupo de dez pessoas com expertises diferenciadas 

(engenheiros, administradores, psicólogos e analistas de sistemas), objetivando realizar uma 

análise semântica e sintática a fim de garantir que as expressões utilizadas fossem bem 

compreendidas. O questionário foi encaminhado por e-mail e as pessoas foram orientadas a 

respondê-lo com o objetivo de identificar itens ambíguos, não claros e confusos. As respostas 

e respectivas contribuições dos respondentes permitiram aperfeiçoar e corrigir certos termos 

na redação dos comportamentos, substituir alguns comportamentos por outros mais 

esclarecedores e melhorar o desenho do questionário. 

Após a realização dessas modificações, o questionário foi novamente submetido a 

essas pessoas e, nessa segunda iteração, apenas algumas pequenas alterações foram feitas. 

Dessa forma foi realizada a validação semântica do questionário. 

2.8.2  Análise de confiabilidade 

O cálculo do coeficiente Alpha de Cronbach foi utilizado para validar o questionário 

do ponto de vista da confiabilidade, ou seja, verificar se a variabilidade das respostas às 

perguntas do instrumento são resultantes da diferença de observações dos respondentes e não 

provocada pela diferença de interpretações ao questionário.  

O Alpha de Cronbach representa a porcentagem de congruência dos comportamentos, 

indicando, ao mesmo tempo, a precisão da escala utilizada. Segundo Pasquali (apud SIMON, 

2004, p. 98-99), os valores próximos de 1 indicam uma boa consistência interna e uma grande 

precisão. A maioria dos autores pesquisados utiliza como limite de aceitação o valor de 0,70 

para o Alfa de Cronbach (NUNNALLY, 1978, CAMERON, 1978, HAIR et al., 1995), mas 

valores menores que 0,70 têm sido considerados aceitos para pesquisas de natureza 

exploratória (HAIR et al, 1995). Nunnally (1978) considera permissível que os valores de Alfa 

possam ser um pouco menores para questionários nunca aplicados em uma pesquisa exploratória e 

sugere o mínimo de 0,60. A fórmula do Alfa de Cronbach é dada por:  
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 α  =  (n – 1) x (1 - Σ s
i

2 

/ s
t

2

)  

            n  

Onde:  n é o número de itens do questionário;  

 s
i 
são as variâncias de cada item;  

 s
t 
é variância total. 

 

Para o instrumento de coleta de dados utilizado nessa pesquisa, com o grupo de teste 

de 10 respondentes, foram realizadas, por meio do software SPSS Statistics v.17.0, duas 

análises de confiabilidade: uma relacionada ao grau de domínio e a outra relacionada ao grau 

de importância. O resultado obtido foi: 

� Alpha de Cronbach para o grau de domínio (D): 0,688. 

� Alpha de Cronbach para o grau de importância (I): 0,687. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, adotando o valor limite de 0,6 para o Alpha de Cronbach, pode-se afirmar que 

o instrumento utilizado nessa pesquisa possui consistência. Isso demonstra que as questões 

foram compreendidas e respondidas de maneira coerente pelos sujeitos participantes do teste. 

 

2.9  DEFINIÇÃO DAS FERRAMENTAS PARA APOIO NA COLETA, NO 

ARMAZENAMENTO E NA ANÁLISE DOS DADOS 

Para o tratamento, análise e armazenamento dos dados, foi utilizado um aplicativo 

desenvolvido em Access denominado: Sistema de Apoio ao Repositório de Dados e Análise 

Figura 24 –  Alpha de Cronbach Grau de importância 
Fonte: SPSS, v. 17. 

Figura 23 –  Alpha de Cronbach Grau de domínio 
Fonte: SPSS, v. 17. 
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de Pesquisa (SARDAP). Esse sistema foi desenvolvido pelo autor desta dissertação na 

disciplina de Gestão dos Relacionamentos nas Organizações – GRO deste programa de 

mestrado e vem sendo utilizado, pelo mesmo, como repositório de dados e informações de 

interesse do autor. A tela principal do sistema está ilustrada na Figura 25. 

 

 

Figura 25 – Interface de usuário: Sistema Sardap 
Fonte: Elaboração do autor 

 

A construção da interface web com o usuário e a hospedagem do sítio na internet foi 

contratada a terceiros. A Figura 26 ilustra o esquema, simplificado, da coleta e da 

armazenagem dos dados. 

 

 

Figura 26 – Esquema simplificado da coleta e do armazenamento de dados 
Fonte: Elaboração do autor 
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2.10  DEFINIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E FORMAS PARA COLETA E ANÁLISE 

DOS DADOS 

O procedimento utilizado para a coleta dos dados consistiu na disponibilização do 

questionário na web, durante 45 dias, seguido de um convite aos gerentes (líderes) de projeto, 

veiculado por e-mail a todas as listas de discussão dos capítulos (seções) do PMI no Brasil. 

Também foi veiculado na revista Mundo PM, especializada em gerenciamento de projetos, 

uma chamada informando o sítio da pesquisa e convidando os gerentes de projeto a 

participarem da mesma. O apêndice “C” evidencia as correspondências relacionadas com a 

divulgação da pesquisa.  

Os procedimentos utilizados na análise dos dados, para efeito didático, foram 

divididos em três perspectivas: uma denominada de “perfil da amostra”, outra chamada de 

“perspectiva individualizada” e a última denominada de “perspectiva coletiva”. 

 

2.10.1  Perspectiva do perfil da amostra 

Essa perspectiva teve o objetivo de conhecer o perfil predominante da amostra, obtida 

segundo as estratificações realizadas por sexo, grau de instrução, formação, Unidade da 

Federação, certificação PMP, quantitativo de projetos em que o respondente participou, 

participação ou não em projetos multi-regionais e o uso ou não de metodologia de projetos. 

Nessa perspectiva vários gráficos foram construídos com o objetivo de caracterizar a 

amostra. Esses gráficos estão ilustrados no capítulo 4. 

 

2.10.2  Perspectiva individualizada 

Essa perspectiva está relacionada com os cálculos e as análises de dados 

personalizados para cada respondente. Foi definido realizar os seguintes cálculos, análises e 

gráficos, cujos resultados encontram-se apresentados no capítulo 4: 

(1) Calcular os gap´s dos comportamentos de cada respondente para cada 

competência conversacional (CC). 

O cálculo do gap será realizado por meio da equação, proposta por Borges-Andrade e 

Lima (1983, apud CARBONE et al. 2006, p. 68): N = I (3 - D), onde: “N” representa a lacuna 

(carência) na relação domínio—importância do comportamento avaliado; o “I” representa o 
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grau de importância atribuído para o comportamento em questão, podendo variar em números 

inteiros, nesta pesquisa, de zero a três; o “3” é o valor máximo da escala (utilizado para 

manter o gap sempre positivo, de acordo com a escala utilizada); o “D” representa o grau de 

domínio que reconhece ter o respondente sobre o comportamento avaliado, podendo variar em 

números inteiros, nesta pesquisa, de zero a três. Os escores de “N” resultante, portanto, de 

acordo com a equação, podem variar em números inteiros, em um intervalo de zero a nove. 

A equação N = I(3-D) estabelece o gap (N) como função de duas variáveis: N = f(I,D). 

Fazendo “I” e “D” variar, em números inteiros, de zero a três, têm-se os possíveis valores de 

“N” expressos na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Valores de N na equação N = I(3-D) 

I 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 

D 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

N 0 0 0 0 3 2 1 0 6 4 2 0 9 6 3 0 

Fonte: Elaboração do autor  

 

Algumas características importantes desta equação estão listadas a seguir: 

(i) Para I=0 ou D=3, o valor do gap será sempre zero (nulo), ou seja, não existirá 

carência na relação (domínio—importância). 

(ii)  Quanto maior o gap (N) maior é a carência na relação (domínio—importância). 

 

Foi definido classificar os gap´s dos comportamentos em categorias, conforme Tabela 

8. Isso permitiu realizar análises de distribuição de freqüência em relação às categorias dos 

gap´s encontrados nos referidos comportamentos.  
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Tabela 8 – Categorias e classes dos gap´s de comportamentos 

Classe dos 
Gaṕ s 

Categoria dos 
Gap´s 

Significado em relação à tabela 7 

 

 0 gap Nulo A importância atribuída ao comportamento é zero ou o 
domínio do mesmo é máximo, no caso dessa pesquisa igual a 
três. 

 gap Baixo O domínio é maior em até uma unidade do que a importância, 
ou seja, a relação domínio-importância é positiva 

 
gap Mediano 

O domínio é sempre igual (com exceção dos extremos 0;0 ou 
3;3) à importância atribuída, ou seja, a relação domínio-
importância é sempre nula. 

 
gap Alto 

O domínio é menor, em até uma unidade, do que a 
importância atribuída, ou seja, a relação domínio-importância 
é negativa. 

 
gap Muito Alto 

O domínio é menor, em duas ou três unidades, em relação a 
importância atribuída, ou seja, a relação domínio-importância 
é bastante negativa. 

Fonte: Elaboração do autor  

 

(2) Construir, a partir dos gap´s de comportamentos de cada respondente, uma matriz 

relacionando a freqüência das categorias de gap´s (nulo, baixo, mediano, alto e 

muito alto) por comportamento avaliado. 

(3) Calcular os gap´s de competência conversacional de cada respondente. 

Esse cálculo será obtido, por definição, a partir da média aritmética dos gap´s 

individuais de cada comportamento relacionado à sua respectiva competência conversacional 

(CC).  

(4) Construir o spider diagram (gráfico radar) dos gap´s das CC´s para cada 

respondente. 

A partir do item (3) foi possível construir esse gráfico que permitiu identificar, 

visualmente, onde o respondente precisa melhorar sua relação domínio—importância, no que 

diz respeito às competências conversacionais, tomando-se como referência o gap da amostra. 

(5) Construir, a partir dos gap´s de competências conversacionais de cada 

respondente, uma matriz relacionando a freqüência das categorias de gap´s (nulo, 

baixo, mediano, alto e muito alto) por competência conversacional. 

1          2 

0          1 

2          4 

4          9 
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(6) Realizar a análise de correlação das respostas obtidas em relação ao grau de 

importância e ao grau de domínio dos comportamentos avaliados. 

 

2.10.3  Perspectiva coletiva 

A perspectiva coletiva está relacionada com os cálculos e as análises de dados do 

conjunto de observadores (respondentes). Esta perspectiva apresenta as estatísticas da 

amostra, procura reconhecer tendências, refletir descobertas e confirmar ou não as hipóteses 

desta pesquisa. Foi definido realizar os seguintes cálculos, análises e gráficos, cujos resultados 

encontram-se apresentados no capítulo 4: 

(1) Calcular para cada competência conversacional (CC) os gap´s dos 

comportamentos descritores da CC e o desvio padrão do grau de importância e do 

grau de domínio de cada comportamento. 

Esse cálculo foi obtido através da equação Na = Imed(3-Dmed) Onde, “Na” representa a 

lacuna (carência) na relação domínio-importância do comportamento avaliado. O “Imed” 

representa a média de todos os graus de importância atribuídos para o comportamento em 

questão, podendo variar em números reais, nesta pesquisa, de zero a três. O “3” o valor 

máximo da escala (utilizado para manter o gap sempre positivo, de acordo com a escala 

utilizada). O “Dmed” representa a média de todos os graus de domínio que reconhecem ter os 

respondentes sobre o comportamento avaliado, podendo variar em números reais, nesta 

pesquisa, de zero a três. É importante notar que esta equação é a mesma proposta por Borges-

Andrade e Lima (1983, apud CARBONE et al. 2006) com exceção de serem utilizados a 

média dos valores do grau de importância e do grau de domínio na referida equação. 

(2) Construir o gráfico do grau de importância médio, do grau de domínio médio e dos 

gap´s de comportamentos para cada competência conversacional da amostra. 

Esse gráfico será construído a partir do item (1). Ele permitirá visualizar o grau de 

importância médio, o grau de domínio médio e os gap´s de todos os comportamentos 

segmentados por competência conversacional.  

(3) Calcular os gap´s de competência conversacional da amostra. 

A obtenção desse gap será realizada, por definição, por meio da média aritmética dos 

gap´s individuais de cada comportamento relacionado à sua respectiva competência 

conversacional. 
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(4) Construir uma matriz de relacionamento entre as competências conversacionais e 

os grupos de processos do gerenciamento de projeto.  

Essa matriz será obtida a partir da consolidação dos dados relacionados à pergunta: 

“Em qual(is) grupo(s) de processo esta competência é mais fortemente requisitada” contida na 

parte II do questionário de pesquisa. 

(5) Construir as curvas características das competências conversacionais requisitadas 

nos grupos de processos do gerenciamento de projeto. 

Essas curvas serão construídas a partir da matriz elaborada no item (4). 

(6) Apresentar o resultado relacionado à pergunta: “Você concorda que as 

competências conversacionais são decisivas para um efetivo gerenciamento de 

projeto?” pertencente à parte II do questionário. 

 

2.11  TESTAR COLETA DE DADOS NA FERRAMENTA 

Esta etapa consistiu na realização de algumas simulações de respostas ao questionário 

via web. Foram simuladas várias situações, como, por exemplo, o não-preenchimento de 

campos obrigatórios, a tentativa de salvar o questionário faltando a indicação de algum grau 

de importância ou domínio em algum comportamento, o preenchimento duplicado do grau de 

importância ou domínio para um mesmo comportamento etc. Após a realização de todos esses 

testes e ajustes realizados, o instrumento ficou pronto para uso. 

 

2.12  DEFINIÇÃO DO TAMANHO DA AMOSTRA 

Segundo Barbeta (2007, p. 57) para a determinação do tamanho da amostra, o 

pesquisador precisa primeiro especificar o erro amostral tolerável, ou seja, o quanto ele 

admite errar na avaliação do(s) parâmetro(s) de interesse. A especificação do erro amostral 

tolerável deve ser feita sob um enfoque probabilístico. Para o escopo desta pesquisa, o 

tamanho mínimo da amostra foi calculado considerando, com 95% de probabilidade, que o 

erro amostral não ultrapasse a 10%. Assim, segundo Barbeta (2007, p. 57-58), todas as 

estatísticas baseadas na amostra a ser selecionada não devem diferir da medida que descreve 

certa característica, dos elementos de uma população, em mais que 10% com 95% de 

probabilidade. 
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Ainda segundo Barbeta (2007, p. 58), uma fórmula para o tamanho mínimo da amostra 

considera os seguintes elementos: 

• N: tamanho (número de elementos) da população. 

• n: tamanho (número de elementos) da amostra. 

• n0: uma primeira aproximação para o tamanho da amostra. 

• E0: erro amostral tolerável. 

 

Um primeiro cálculo do tamanho da amostra pode ser feito, mesmo sem conhecer o 

tamanho da população, por meio da seguinte expressão7 (BARBETA, 2007): 

 

Ainda considerando Barbeta (2007), se a população for muito grande (mais do que 

vinte vezes o valor calculado de n0), então n0 já pode ser adotado como tamanho da amostra. 

Caso contrário n será corrigido por: 

 

Dessa forma, por Barbeta (2007), o primeiro cálculo do tamanho da amostra desta 

pesquisa, considerando um erro amostral (E0) de 10%, resulta em n0 = 100 gerentes (líderes) 

de projeto. 

Considerando a população de 50.000 gerentes de projeto e corrigindo a fórmula, por 

Barbeta (2007), o resultado para o tamanho da amostra precisaria ser, no mínimo, igual a 99 

gerentes (líderes) de projeto. A amostra obtida com o término da exposição do questionário ao 

público-alvo foi de 103 gerentes de projeto. Sendo, portanto, uma amostra compatível com a 

população-alvo, considerando um erro estimado de 10%. 

                                                
7 Esta expressão é voltada para estimar proporções, com probabilidade aproximada de 95% do erro amostral não 
superar E0.  
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2.13  COLETA DE DADOS 

Após alguns ajustes no questionário, o mesmo foi liberado para acesso via web pelo 

endereço <http://www.polisoftware.com/PesquisaCompetenciaConversacional/>, no período 

de 14/07/2008 a 25/08/2008. 

 

2.14  ENCERRAMENTO DA COLETA DOS DADOS E ANÁLISE DOS MESMOS 

A resposta ao questionário foi realizada por 172 pessoas. Foram utilizados dois filtros 

para obtenção da amostra válida. O primeiro consistiu em selecionar os questionários cuja 

resposta à pergunta “Você é ou já trabalhou como gerente (líder) de projeto” tenha sido “sim”. 

O segundo filtro foi desconsiderar da amostra os questionários que possuíssem os valores de 

importância e domínio sempre iguais, em todas as respostas aos comportamentos listados. 

Assim, a amostra válida consistiu de 103 respondentes. 

A análise dos dados seguiu os procedimentos definidos na metodologia (item 2.10) e 

estão apresentados no capítulo 4 desta dissertação. 

 

2.15  CONFIABILIDADE DOS DADOS COLETADOS 

Após a coleta de dados e à luz das citações descritas no item “2.8 – Validação, análises 

e testes do questionário”, foi realizada uma análise de confiabilidade para o grau de 

importância e para o grau de domínio considerando o universo dos 5.768 registros coletados. 

Os resultados obtidos foram: 

• Alpha de Cronbach para o grau de importância: 0,848. 

• Alpha de Cronbach para o grau de domínio: 0,871. 

Assim, mais uma vez ficou confirmada a consistência do instrumento de coleta de 

dados, ou seja, as questões foram compreendidas e respondidas de maneira coerente pelos 

sujeitos participantes da pesquisa. 
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Figura 27 –  Alpha de Cronbach: Grau de importância e Grau de domínio 
Fonte: SPSS, v. 17 

 

2.16  CRONOGRAMA DE MARCOS DO PROJETO 

A Figura 28 ilustra o planejamento (linha de base) dos marcos do projeto e a sua 

respectiva execução. 

 



104 

 

Figura 28 –  Cronograma de marcos do projeto 
Fonte: Elaboração do autor 
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CAPÍTULO 3  AS COMPETÊNCIAS CONVERSACIONAIS NOS GRUPOS DE 

PROCESSO DO GERENCIAMENTO DE PROJETO 

As informações, as idéias e as reflexões apresentadas nos capítulos anteriores 

permitem consolidar algumas observações importantes. Primeiro, os projetos, como visto no 

referencial teórico, são cada vez mais percebidos pelas organizações como um meio para 

alcançar seus objetivos. Esses projetos são conduzidos por pessoas que, por sua vez, buscam 

nos padrões e nas melhores práticas de gerenciamento de projeto construir metodologias e 

ferramentas que possibilitem melhorar o seu gerenciamento. O objetivo dessas iniciativas é o 

de alcançar os resultados desejados de acordo com os requisitos especificados e de forma a 

obter a satisfação das principais partes interessadas (stakeholders) no projeto. Segundo, uma 

comunicação deficiente é o fator mais crítico na condução dos projetos, como apontado na 

pesquisa de Venator (2007) e referenciado nos comentário de Harold Kerzener em Dinsmore 

e Neto (2005). As conversas estão fortemente presentes no desenvolvimento de um projeto. 

Elas são, no juízo do autor, o elemento básico na construção e na manutenção dos 

relacionamentos pessoais. O desafio é torná-las menos transparentes, menos automáticas e, 

dessa forma, utilizá-las na construção de compromissos conversacionais que, conforme dito 

por Kofman (2002) preservem a tarefa, as relações e a identidade. Mintzeberg (1973) 

constatou que aproximadamente 80% do tempo de trabalho dos gerentes é realizado de forma 

verbal, inclusive conversas. Portanto, compreender e cuidar das conversas por meio da 

aquisição ou do aperfeiçoamento das competências conversacionais é fundamental para torná-

las mais produtivas no gerenciamento de projeto. Este capítulo irá explicitar as competências 

conversacionais, trabalhadas nesta dissertação, e presentes nos grupos de processos do 

gerenciamento de projeto. 

 

 

 
Figura 29— Uma conversa improdutiva 
Fonte: Scott Adams 



106 

Nos grupos de processos do gerenciamento de projetos, o gerente (líder) necessita 

combinar suas competências conversacionais a fim de promover interações respeitosas e 

efetivas com todas as partes interessadas no projeto. A Figura 30 ilustra a integração das 

competências conversacionais trabalhadas nesta dissertação, em uma rede dinâmica de 

conversas com foco no gerente de projeto e nos principais atores que, no juízo do autor, 

podem participar deste processo. Na figura não são mostradas todas as interações possíveis 

nem todos os atores que participam do processo conversacional de um projeto. 

 

 

 

Figura 30— Os Atores e as competências conversacionais trabalhadas nesta dissertação e presente nos grupos de 
processos do gerenciamento de projeto. 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Sem a intenção de esgotar e apenas com o objetivo de exemplificar alguns dos 

assuntos e temas tratados nas conversas com as diferentes partes interessadas em um projeto, 

pode-se dizer que as conversas com os usuários visam perceber inquietações e necessidades 

relacionadas ao produto do projeto. As conversas com fornecedores são, em sua maioria, de 

pedidos, ofertas e promessas, endereçam esclarecimentos de dúvidas, esclarecimentos de 

requisitos e negociações de prazos ou preços. O relacionamento com outros gerentes, por 

meio das conversas, visa compatibilizar e negociar recursos comuns ou mesmo não comuns, 

esses últimos geralmente subordinados a outra autoridade. Parceiros e consultores precisam 
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estar envolvidos e cientes dos compromissos conversacionais estabelecidos nas conversas e 

também auxiliar nos processos de tomada de decisão e construção dos produtos do projeto. Os 

patrocinadores conversam sobre suas expectativas, e os gerentes de projeto devem usar suas 

competências conversacionais para que essas expectativas sejam claras, factíveis e que os 

meios para a realização do projeto estejam, no momento oportuno, sob seu controle. 

 

 

Figura 31 – Conversa sobre responsabilidades em um projeto 
Fonte: Scott Adams 

 

As conversas com as equipes do projeto passam por construir um ambiente 

colaborativo, coordenar ações, dissolver conflitos prejudiciais ao projeto, realizar pedidos, 

ofertas e promessas, escutar a equipe e qualquer outro tema relacionado ao efetivo 

gerenciamento do projeto.  

Para começar a analisar as competências conversacionais presentes nos grupos de 

processos do gerenciamento de projetos e os respectivos resultados da pesquisa de campo, é 

importante conhecer a finalidade de cada um dos grupos de processo e de quais processos são 

constituídos. 

O PMBOK® (PMI, 2008), ao apresentar os grupos de processos do gerenciamento de 

projetos, faz uso de figuras que possuem uma simbologia com importantes significados. O 

Quadro 6 define, previamente, o significado desta simbologia: 
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Quadro 6 — Os símbolos e seus significados presentes nas figuras dos grupos de processos 

Símbolo Significado 

 

 

Utilizado para indicar que os processos envolvidos dentro da flecha tracejada pertencem à 
área de conhecimento da gestão de integração. Ela também indica que esses processos 
coordenam e unem os processos originários de outras áreas de conhecimento 

 

 

 

 

Identifica a área de conhecimento a que pertencem os processos 

 

 

 

 

Identifica o(s) processo(s) da área de conhecimento de integração com o seu número e 
descrição 

 

 

Identifica o(s) processo(s) de outras áreas de conhecimento com o seu número e descrição 

 

 

Identifica o inter-relacionamento entre áreas de conhecimento 

 

 

 

Identifica o inter-relacionamento entre grupos de processos 

 

 

Identifica o inter-relacionamento entre processos de uma mesma área de conhecimento 

Fonte: Elaboração do autor 

 

3.2  GRUPO DE PROCESSOS DE INICIAÇÃO 

O grupo de processos de iniciação compreende os processos realizados para definir um 

novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente, obtendo sua autorização formal 

(Figura 32). As partes interessadas internas e externas que vão interagir e influenciar o 

resultado geral do projeto são identificadas nesses processos. Em geral, o envolvimento dos 

clientes e de outras partes interessadas durante a iniciação produz um contexto compartilhado 

que aumenta a compreensão das entregas e a probabilidade de aceitação e satisfação dos 



109 

clientes e de outras partes interessadas (PMI, 2008). Aqui, observa-se um papel importante 

das conversas: como produzir um contexto compartilhado efetivo sem as devidas 

competências conversacionais? A interação desses atores (gerente, clientes, patrocinadores e 

outras partes interessadas) requer o uso de competências conversacionais que possibilitem 

conversas produtivas, com o objetivo de produzir as saídas previstas neste grupo de processos. 

 

 

Figura 32 — Grupo de processos de iniciação 
Fonte: PMI (2008) com adaptações 

 

Como as competências conversacionais, trabalhadas nesta dissertação, são observadas 

pelos gerentes de projeto neste grupo de processos? Para responder a essa pergunta, a 

pesquisa de campo capturou a quantidade de vezes (freqüência) em que cada competência 

conversacional foi considerada fortemente requerida, neste grupo de processos, pelos gerentes 

de projeto. A partir desses dados foi gerado, por meio do sistema SARDAP, o histograma 

ilustrado no Gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Histograma das competências conversacionais no grupo de processos de iniciação do gerenciamento 
de projetos 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 

Dessa forma, pode-se observar que todas as competências conversacionais (CC) são 

requisitadas neste grupo de processos. A competência do “escutar efetivo” e de “pedidos, 

ofertas e promessas” são, na opinião dos respondentes, as mais requisitadas neste grupo de 

processos. Isso parece ser motivado porque, neste grupo de processos, o gerente de projeto 

está conhecendo o propósito do projeto, escutando as expectativas das diferentes partes 

interessadas, escutando os possíveis desafios que o projeto precisa superar, escutando os 

juízos positivos e negativos das diferentes partes interessadas em relação aos objetivos do 

projeto, escutando que tipo de apoio e recursos estarão disponíveis e, ao mesmo tempo, 

começa a realizar, principalmente, pedidos relacionados aos meios e recursos necessários à 

condução do projeto. A resolução de conflitos foi a menos citada pelos gerentes de projeto. 

Isso pode ser explicado, muito provavelmente, por se tratar de um grupo de processos que 

inicia um novo projeto ou uma nova fase de um projeto já existente. Mesmo nesse segundo 

caso (um projeto já existente), os conflitos passados podem ter sido superados no 

encerramento da fase anterior e apenas alguns resquícios sobraram nesta nova fase a serem 

administrados. Outro aspecto do gráfico que chama atenção é o destaque na freqüência da 

competência conversacional do “escutar efetivo” caracterizando-a assim na visão da maioria 

dos gerentes de projetos como a mais fortemente requisitada neste grupo de processos. 

 

3.3  GRUPO DE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO 

O grupo de processos de planejamento compreende os processos realizados para 

estabelecer o escopo total do projeto. Definir e refinar os seus objetivos e desenvolver o curso 

de ações necessárias para alcançar esses objetivos. Os processos de planejamento (Figura 33) 

desenvolvem o plano de gerenciamento do projeto e os documentos que serão usados para 

executá-lo (PMI, 2008). 
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Figura 33 — Grupo de processos de planejamento 
Fonte: PMI (2008) com adaptações 

 

Segundo o PMI (2008), a natureza multidimensional do gerenciamento de projetos cria 

loops de feedback periódicos para análise adicional. À medida que mais informações ou 

características do projeto são coletadas e entendidas, pode ser necessário um planejamento 

adicional. Mudanças significativas ocorridas ao longo do ciclo de vida do projeto acionam 

uma necessidade de revisitar um ou mais dos processos de planejamento e possivelmente 

alguns dos processos de iniciação. Esse detalhamento progressivo do plano de gerenciamento 

do projeto, com freqüência, é denominado “planejamento por ondas sucessivas”, indicando 

que o planejamento e a documentação são processos interativos e contínuos. 
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Nesse grupo de processos, as conversas são importantes, entre outros aspectos, na 

criação e no compartilhamento de idéias. Segundo Krogh, Kazuo e Nonaka (2001, p. 156), 

cada pessoa é capaz de conectar suas próprias idéias com as de outros participantes e 

experimentar a maneira como algumas idéias assumem vida própria. Por exemplo, os 

comentários de um interlocutor sobre as dificuldades de usar a internet talvez resultem em 

uma discussão de equipe que poderá estabelecer um novo conceito sobre uma interface mais 

amigável para o usuário. Não importa quem de início lançou a idéia ou qual foi sua origem; os 

membros da equipe fornecem a energia do processo evolutivo pelo qual idéias espontâneas e 

esparsas se convertem em conceitos que, por sua vez, são justificados e transformados em 

protótipos que, com freqüência, se transformam em produtos e serviços. 

As conversas no planejamento estão orientadas a descobrir os melhores caminhos para 

a entrega dos produtos do projeto. Freqüentemente a grande diversidade de idéias e opiniões, 

bastante benéficas ao projeto, podem, se mal administradas, fazer com que o projeto perca seu 

foco e divague eternamente no campo das idéias. O gerente de projeto deve fazer uso de suas 

competências conversacionais para evitar essa armadilha e conduzir as conversas para o 

resultado desejado. 

O histograma das competências conversacionais, trabalhadas nesta dissertação, e 

citadas pelos gerentes de projeto como fortemente requisitadas neste grupo de processos é 

apresentado no Gráfico 4. 

 

 

 

Gráfico 4 - Histograma das competências conversacionais no grupo de processos de planejamento do 
gerenciamento de projeto 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
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Percebe-se, pelo histograma, que todas as competências conversacionais são 

requisitadas neste grupo de processos. Há na opinião dos gerentes de projeto um razoável 

nivelamento na requisição das competências conversacionais, ou seja, nenhuma competência 

apresenta um destaque maior (é bem mais requisitada) do que as demais. É importante 

perceber que este nivelamento se dá em valores altos de freqüência (87–60). Isso demonstra 

uma opinião majoritária dos gerentes de projeto em relação à necessidade (requisição) dessas 

competências neste grupo de processos. 

Ainda assim as duas competências mais requisitadas, na opinião dos respondentes, 

foram o “escutar efetivo” e “pedidos, ofertas e promessas”. Isso confirma a idéia intuitiva que 

quando o projeto está predominantemente sendo planejado o gerente precisa estar aberto à 

escuta, procurando administrar as diferenças de posições e enfatizar a comunhão de 

interesses. Por outro lado o resultado da pesquisa identifica que saber fazer os pedidos, as 

ofertas e se comprometer com as promessas, são fundamentais neste grupo de processos para 

a manutenção da integridade do projeto e das relações pessoais. 

 

3.4  GRUPO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO 

O grupo de processos de execução consiste nos processos (Figura 34) realizados para 

concluir o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto, de forma que cumpra as 

especificações do projeto. Esse grupo de processos envolve coordenar pessoas e recursos 

financeiros e materiais com o objetivo de integrar e executar as atividades do projeto 

estabelecidas no plano (PMI, 2008). As conversas neste grupo de processos orientam-se para 

a execução das atividades previamente planejadas. São esperadas, neste grupo de processos, 

intensas interações do gerente de projeto com a equipe, fornecedores, parceiros e 

patrocinador(es), entre outras partes interessadas no projeto. O objetivo é direcionar os 

esforços na concretização do produto do projeto ou na concretização do produto da respectiva 

fase em que se encontra o projeto. 
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Figura 34 — Grupo de processos de execução 
Fonte: PMI (2008) com adaptações 

 

O histograma das competências conversacionais, trabalhadas nesta dissertação e 

citadas pelos gerentes de projeto como fortemente requisitadas neste grupo de processos, é 

apresentado no Gráfico 5. 

 

 

Gráfico 5 — Histograma das competências conversacionais no grupo de processos de execução do gerenciamento 
de projetos 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 

 

Nesse histograma, a competência conversacional mais citada é a de “resolução de 

conflitos”, seguida depois de “pedidos, ofertas e promessas”. Parece razoável afirmar que, 

quando os esforços são predominantemente de execução, os conflitos surgem em maior 
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quantidade e, por isso, uma maior requisição da competência de “resolução de conflitos” é 

exigida do gerente de projetos. É neste grupo de processos que as inevitáveis pressões internas 

e externas acontecem e isso contribui para a geração de conflitos nos projetos. Um fato 

curioso nesse histograma é o relacionado à competência do “escutar efetivo”. Na visão da 

maioria dos gerentes de projeto (~58% dos gerentes), essa competência não é fortemente 

requisitada durante os processos de execução. Esse resultado parece demonstrar que o escutar 

perde força quando o projeto entra predominantemente neste grupo de processos. 

 

3.5  GRUPO DE PROCESSOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE 

O grupo de processos de monitoramento e controle compreende os processos (Figura 

35) necessários para acompanhar, revisar e regular o progresso e o desempenho do projeto, 

identificar todas as áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano e iniciar as mudanças 

correspondentes. O principal benefício deste grupo de processos é que o desempenho do 

projeto é observado e mensurado de forma periódica e uniforme para identificar variações em 

relação ao plano de gerenciamento do mesmo. O grupo de processos de monitoramento e 

controle também inclui (PMI, 2008): 

• Controlar as mudanças e recomendar ações preventivas em antecipação a 

possíveis problemas (idem, ibidem). 

• Monitorar as atividades do projeto em relação ao plano de gerenciamento e a 

linha de base de desempenho do mesmo (idem, ibidem). 

• Influenciar os fatores que poderiam impedir o controle integrado de mudanças, 

para que somente as mudanças aprovadas sejam implementadas (idem, 

ibidem). 

 

Nesse grupo de processos, as conversas, normalmente, estão direcionadas para 

verificar o acompanhamento do projeto, suas dificuldades, o que não aconteceu e por quê. 

Rever prioridades, estabelecer novas ações, apresentar os avanços e conquistas, enfim, alinhar 

as informações do projeto e atualizar os seus colaboradores com a real situação do projeto 

imposta pelos acontecimentos da execução. 
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Figura 35 — Grupo de processos de monitoramento e controle 
Fonte: PMI (2008) com adaptações 

 

O histograma de freqüências das competências conversacionais, trabalhadas nesta 

dissertação, e citadas pelos gerentes de projeto como fortemente requisitadas neste grupo de 

processos é apresentado no Gráfico 6. 

 

 

Gráfico 6 — Histograma das competências conversacionais no grupo de processos de monitoramento e controle 
do gerenciamento de projeto 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
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Novamente todas as competências conversacionais estão fortemente presentes nesse 

grupo de processos. Existe, a exemplo do grupo de processos de planejamento, certo 

nivelamento ou homogeneidade na requisição dessas competências. Apesar disso, observa-se, 

que a competência de “compromissos e recompromissos conversacionais” e “resolução de 

conflitos” foram as mais citadas pelos respondentes. Esse fato parece confirmar as atividades 

que acontecem durante a predominância desse grupo de processos. Um deles diz respeito às 

medições do projeto e suas conversas de renegociação de prazos, conversas sobre novas 

expectativas, reclamações e desculpas. Outro, bastante relacionado com o primeiro, está 

relacionado com as disputas por recursos, pela prevalência de opiniões e pelo embate de 

idéias. Todos eles se mal conduzidos podem gerar conflitos destrutivos ao projeto. 

 

3.6  GRUPO DE PROCESSOS DE ENCERRAMENTO 

O grupo de processos de encerramento compõe-se dos processos (Figura 36) 

executados para finalizar todas as atividades, de todos os grupos de processos de 

gerenciamento do projeto, visando encerrar formalmente o projeto ou a sua fase, ou as suas 

obrigações contratuais. Este grupo de processos, quando concluído, verifica se os processos 

definidos pela equipe do projeto, para o gerenciamento do mesmo, estão todos finalizados. 

 No encerramento do projeto ou de uma de suas fases podem ocorrer (PMI, 2008): 

• Obtenção do aceite do cliente ou patrocinador. 

• Execução de uma revisão de pós-projeto ou uma revisão pós-fase do projeto. 

• Documentação das lições aprendidas. 

• Arquivamento de todos os documentos relevantes. 

• Encerramento das aquisições. 

 

Nesse grupo de processos, as conversas normalmente endereçam esclarecimentos 

finais relacionados ao término do projeto, conversas direcionadas à desmobilização da equipe, 

conversas para encerramentos de contratos, apresentação de resultados finais, seção de lições 

aprendidas e uma possível escuta atenciosa de críticas e sugestões construtivas. 
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Figura 36 — Grupo de processos de encerramento 
Fonte: PMI (2008) com adaptações 

 

O histograma das competências conversacionais, trabalhadas nesta dissertação, e 

citadas pelos gerentes de projeto como fortemente requisitadas neste grupo de processos, é 

apresentado no Gráfico 7. 

 

 

Gráfico 7 - Histograma das competências conversacionais no grupo de processos de encerramento do 
gerenciamento de projetos 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 

 

Apesar de todas as competências conversacionais estarem presentes neste grupo de 

processos, o Gráfico 7 evidencia que apenas uma minoria considera essas competências como 

fortemente requisitadas neste grupo de processos. E por que esse resultado ocorreu? Embora a 

resposta a essa pergunta necessite de maiores dados e de uma maior investigação, que não faz 

parte do escopo desta dissertação, o autor faz os seguintes juízos sobre este resultado: parece 

haver, pelo que ilustra o gráfico, pouco conhecimento a respeito da importância das 
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competências conversacionais neste grupo de processos. Aqui existe um desconhecimento da 

última etapa do ciclo de satisfação do cliente, proposto por Flores (1997), onde é necessário 

uma escuta a respeito da satisfação ou insatisfação do cliente, uma exposição, escuta e 

indagação relacionada às lições aprendidas, etc. Outro aspecto que pode ser considerado é o 

fato de, talvez, a maioria dos respondentes não terem participado ou não terem conseguido 

encerrar seus projetos e, portanto, não citaram essas ou algumas dessas competências como 

fortemente requisitadas neste grupo de processos. 
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CAPÍTULO 4   RESULTADOS E ANÁLISES 

Conforme definido na metodologia os resultados e análises da pesquisa serão 

apresentados, por uma questão didática, em três perspectivas. A perspectiva denominada de 

“Perfil da amostra” busca caracterizar a amostra, realizar inferências e definir seu perfil 

predominante. A perspectiva denominada de “Individualizada” apresenta os resultados 

personalizados dos gerentes de projetos e busca agrupá-los em categorias. A perspectiva 

chamada “Coletiva” está relacionada com os cálculos e as análises de dados do conjunto de 

observadores (respondentes). Essa perspectiva apresenta as estatísticas da amostra, procura 

reconhecer tendências, refletir descobertas e confirmar ou não as hipóteses desta pesquisa. 

 

4.2  PERSPECTIVA DO PERFIL DA AMOSTRA 

A amostra, obtida da população dos gerentes de projetos, residentes no Brasil, foi de 

103 gerentes. A caracterização da mesma foi realizada a partir das respostas informadas pelos 

respondentes na parte I do instrumento de coleta de dados. Não houve nenhum tipo de 

confirmação da veracidade dos dados informados. A confiança nos respondentes foi uma 

premissa adotada. Dessa forma, seguem-se as estratificações realizadas: 

 

Quanto à unidade da Federação que reside o respondente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
Gráfico 8 - Estratificação por UF 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
 

Tabela 9 - Estratificação por UF 
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Percebe-se uma maior concentração dos respondentes nas UF´s: DF, SP, RJ e MG. 

Isso pode ser conseqüência, talvez, de uma maior maturidade dos capítulos do PMI nessas 

unidades federativas. Essa maturidade é, muitas vezes, traduzida por estímulos, promoções e 

iniciativas que visam agregar cada vez mais pessoas na discussão e evolução da disciplina de 

gerenciamento de projetos. E isso pode ter provocado, nas pessoas dessas unidades, um 

maior interesse na participação desta pesquisa. 

Quanto ao gênero (sexo) do respondente: 

 

 

  

 

 

 

 

A grande maioria dos respondentes (~80%) é do sexo masculino.  

 

Quanto ao grau de instrução do respondente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximadamente 84% dos respondentes possuem algum tipo de especialização além 

do 3° grau. Isso demonstra um alto grau de qualificação acadêmica da amostra. 

 

Fonte: Elaboração do autor 
(Sistema SARDAP) 
 

Gráfico 9 - Estratificação por gênero 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
 

Gráfico 10 - Estratificação por grau de instrução 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
 

Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
 

Tabela 10 - Estratificação por gênero 
 

Tabela 11 - Estratificação por grau de instrução 
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Quanto à formação do respondente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A amostra apresentou uma predominância de gerentes de projeto com formação nos  

cursos de Administração, Ciências da Computação, Processamento de dados e Engenharia 

Elétrica. 

 

Quanto à certificação PMP do respondente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os PMP´s representam 35% da amostra, portanto a minoria. 

Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) Gráfico 11 - Estratificação por formação  
Fonte: Elaboração do autor (Sistema
SARDAP) 

Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) Gráfico 12 - Estratificação por certificação PMP 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP)  

Tabela 12 - Estratificação por formação  

Tabela 13 - Estratificação por certificação PMP  
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Quanto ao quantitativo na participação de projetos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que a participação em projetos contribui para o grau de 

amadurecimento e de experiência nas atividades relacionadas com esses empreendimentos. 

Pode-se dizer que a amostra obtida possui um alto grau de maturidade, ou seja, de 

experiência com projetos. 

 

Quanto à participação em projetos multi-regionais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria dos gerentes já participou de experiências relacionadas com equipes multi-

regionais. Isso, possivelmente, proporcionou contatos com diferentes aspectos culturais, 

diferentes tipos de comportamentos e valores. 

 

Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
 

Gráfico 13 - Estratificação relacionada à participação 
em projetos  
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 

Fonte: Elaboração do autor (Sistema 
SARDAP) 
 Gráfico 14 - Estratificação relacionada à participação 

em projetos Multi-regionais 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
 

Tabela 15 - Estratificação relacionada à participação 
em projetos Multi-regionais 
 

Tabela 14 - Estratificação relacionada à participação 
em projetos  
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Quanto ao uso de metodologias de gerenciamento de projetos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O uso de metodologias de gerenciamento de projetos é amplamente utilizado pelos 

gerentes. Isso, de certa forma, confere um grau de profissionalismo na condução dos 

projetos.  

A partir desses resultados pode-se caracterizar a amostra, em estudo, como sendo 

majoritariamente do sexo masculino, com elevado grau de qualificação e com formação, 

predominantemente, nas áreas de Ciência da Computação, Processamento de dados e 

Engenharia Elétrica. A amostra apresenta uma concentração de profissionais nas UF´s do DF, 

SP, RJ e MG. Ela é composta de profissionais, em sua maioria, com mais de dez participações 

em projetos. A maior parte deles com experiência em projetos multi-regionais e declarando 

fazer uso de metodologias de gerenciamento de projeto. A amostra também é caracterizada 

por apresentar profissionais, em sua maioria, sem certificação PMP. 

 

4.3  PERSPECTIVA INDIVIDUALIZADA 

Esta perspectiva apresenta os resultados coletados através da parte II do instrumento 

de coleta de dados. O objetivo principal foi executar análises relacionadas aos possíveis gap´s 

de competências conversacionais por respondente. Assim, conforme o especificado na 

metodologia (Capitulo 2, item 2.10.2), seguem-se os seguintes resultados e análises: 

 

(1) Cálculo e análise dos gap´s dos comportamentos por respondente 

Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
 Gráfico 15 - Estratificação - uso de metodologia de 

Gerenciamento de projetos  
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
 

Tabela 16 - Estratificação - uso de metodologia 
de Gerenciamento de projetos  
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Foi realizado o cálculo dos gaṕ s dos comportamentos de cada respondente para cada 

competência conversacional, utilizando a fórmula proposta por Borges-Andrade e Lima 

(1983, apud CARBONE et. al. 2006, p.68): N = I (3 - D). O resultado obtido foi de 2884 

gaṕ s  de comportamentos (28 comportamentos x 103 respondentes).  

 

(2) Elaboração e análise da matriz de freqüência – Categoria dos gap´s por 

comportamento. 

A partir dos resultados do item (1) e utilizando-se da categorização dos gap´s (Nulo, 

Baixo, Mediano, Alto e Muito Alto), conforme definido na metodologia (ver item 2.10.2), foi 

possível gerar no sistema SARDAP uma matriz de freqüência relacionando os 

comportamentos avaliados e a categorização dos gap´s. A Tabela 17 ilustra essa matriz. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
 
 
 

Analisando os dados da Tabela 17 é possível traduzir as seguintes informações, 

pertinentes ao contexto do gerenciamento de projetos: 

Tabela 17 - Matriz categoria de gap´s por comportamento  
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i) As lacunas (gap´s) de comportamentos, ou seja, as carências na relação (domínio-

importância) dos gerentes de projeto, de uma maneira geral, não são lacunas 

baixas. Aproximadamente 59% das lacunas calculadas pertencem as categorias 

mediana, alta ou muito alta 

ii)  Traçando um gráfico dos gap´s pertencentes à categoria “Gap nulo” têm-se a 

curva ilustrada no Gráfico 16. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Essa curva destaca o comportamento (19) “Em uma conversação, na qual se 

negociam compromissos, tenho o comportamento de manter clareza sobre: quem se 

compromete a fazer o que, para quando, com qual propósito e para a satisfação de quem" 

como o comportamento em que a maior parte dos gerentes (56,31%) possui gap nulo, ou seja, 

esse é o comportamento que a maioria não apresenta carência na relação “domínio-

importância”.  

iii)  Traçando um gráfico dos gap´s pertencentes à categoria “Gap muito alto” têm-se a 

curva ilustrada no Gráfico 17. 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 -  Curva: Gap muito alto x comportamento 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
 

Gráfico 16 - Curva: Gap nulo x Comportamentos 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
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Essa curva destaca o comportamento (14) “Ao me deparar com uma situação de 

conflito, procuro, em primeiro lugar, analisar os aspectos emocionais de todos os 

envolvidos.” e o comportamento (16) “Na resolução de conflitos faço e/ou estimulo o 

seguinte comportamento: Inicio a conversação explicando ao interlocutor a minha intenção 

de resolvê-lo. Em seguida proponho escutá-lo (sem interrompê-lo), depois, se necessário, 

faço perguntas para entender melhor sua posição, resumo as suas idéias para verificar se as 

entendi bem e, por fim, pergunto se o interlocutor está satisfeito com o meu resumo. Agora, 

faço a minha exposição com o objetivo de mostrar-lhe as razões do meu pensar ou do meu 

agir”  como os comportamentos em que a maior parte dos gerentes, 13,59% e 14,56% 

respectivamente, possuem gap´s muito alto, ou seja, esses são os comportamentos que 

apresentam maior carência na relação “domínio-importância” para os gerentes de projeto que 

apresentaram gap´s nesta categoria.  

 

(3) Cálculo dos gap´s de competências conversacionais de cada respondente 

Foi realizado o cálculo dos gap´s das competências conversacionais para cada um dos 

gerentes de projeto. Esse cálculo foi definido como sendo a média aritmética dos gap´s dos 

comportamentos relacionados a cada competência conversacional de cada gerente de projeto. 

O resultado obtido foi de 618 gap´s de competências conversacionais (6 competências x 103 

respondentes). 

 

(4) Construído o spider diagram (diagrama radial) das competências 

conversacionais para cada respondente. 

A partir do item (3) foi construído o spider diagram (diagrama radial) de gap´s de 

competência para cada respondente. Com o objetivo de obter um referencial de comparação, 

foi calculado o gap da amostra para cada competência conversacional. Esse cálculo foi 

realizado da seguinte forma: Em primeiro lugar foi calculado o gap para cada comportamento 

da amostra, segundo a equação Na = Imed(3-Dmed). Essa equação é a mesma proposta por 

Borges-Andrade e Lima (1983, apud CARBONE et. al. 2006, p.68) onde, “Na” representa a 

lacuna (carência) da amostra, na relação domínio-importância, sobre o comportamento 

avaliado. O “Imed” representa a média de todos os graus de importância atribuídos para o 

comportamento em questão e o “Dmed” representa a média de todos os graus de domínio que 

reconhecem ter os respondentes sobre o comportamento avaliado. É importante observar que 
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esse gap (Na) não representa o gap médio da amostra, ele representa o gap considerando a 

média do grau de importância e a média do grau de domínio para cada comportamento. Em 

segundo lugar foi calculado o gap da amostra para cada competência conversacional, definido 

como sendo a média aritmética dos seus respectivos gap´s de comportamentos. A partir 

desses resultados foi possível construir para cada respondente seu diagrama radial também 

chamado de “spider diagram” de gap´s de competências. O sistema SARDAP gerou esses 

gráficos que se encontram listados no apêndice “B”. Para exemplificar o desenho dos 

mesmos, dois spider diagram são apresentados a seguir - Gráfico 18 e 19. O traçado azul 

representa os gap´s do respondente e o traçado em vermelho os gap´s da amostra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O resultado desse mapeamento gráfico, por respondente, possibilitou verificar aonde 

cada gerente de projeto precisa aperfeiçoar sua competência conversacional. A necessidade de 

gerar esses gráficos partiu do compromisso do pesquisador em remeter para cada respondente 

o seu “spider diagram” de competências conversacionais. 

Considerando como referência o gap da amostra, a Tabela 24 destaca o quantitativo de 

gerentes, por competência, que possuem gap´s acima e abaixo ou igual ao gap da amostra. 

A partir da Tabela 18 observa-se que os gap´s calculados para a amostra estão 

enquadrados nas categorias de mediana a alta. Isso demonstra que, em geral, os respondentes 

precisam trabalhar suas competências conversacionais para diminuir esses gap´s. Quando 

comparado com os gap´s da amostra percebe-se que existem 43% de gerentes com gap´s 

acima da mesma, ou seja, quase metade dos gerentes possuem uma carência na relação 

domínio-importância nessas competências que são superiores ao gap da amostra. 

 
Gráfico 18 - Spider diagram – Gerente 80  
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP)
 

 
Gráfico 19 - Spider diagram – Gerente 33  
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
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Competência 
conversacional 

Gap da 
amostra (Na) 

Quantitativo 

N > Na 

Quantitativo 

N ≤ Na 

Total 

Compromissos e 
recompromissos 
conversacionais 

 

 
1,69 

 
43 (42%) 

 
60 (58%) 

 
103 (100%) 

Escutar efetivo 

 

2,14 44 (43%) 59 (57%) 103 (100%) 

Expor produtivo 

 

1,96 48 (47%) 55 (53%) 103 (100%) 

Indagar produtivo 

 

1,79 45 (44%) 58 (56%) 103 (100%) 

Pedidos, ofertas e 
promessas 

 

1,96 47 (46%) 56 (54%) 103 (100%) 

Resolução de 
conflitos 

 

2,40 38 (37%) 65 (63%) 103 (100%) 

Total - 265 (43%) 353 (57%) 618 (100%) 

 

 

(5) Elaboração e análise da matriz de freqüência – Categoria dos gaps por 

competência conversacional. 

Utilizando-se da categorização dos gaṕs (nulo, baixo, mediano, alto e muito alto), 

conforme definido na metodologia (ver item 2.10.3), foi possível gerar no sistema SARDAP 

uma matriz de freqüência relacionando as competências conversacionais avaliadas e a 

categorização dos gap´s. A Tabela 19 ilustra essa matriz. 

 

 

 

 

Tabela 18 - Quantitativo de gap´s dos respondentes e sua relação com os gaps da amostra 
 

Fonte: Elaboração do autor 
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Analisando os dados da Tabela 19 é possível traduzir as seguintes informações, 

pertinentes ao contexto do gerenciamento de projetos: 

i) As lacunas (gap´s) de competências conversacionais, ou seja, as carências na 

relação (domínio-importância) dos gerentes de projeto não são, 

predominantemente, lacunas baixas. Aproximadamente 70% das lacunas de 

competências calculadas pertencem às categorias mediana, alta ou muito alta, 

como destacado no retângulo vermelho da Tabela 19. 

ii)  A competência do “indagar produtivo” foi a competência que obteve a maior 

quantidade de gap´s na categoria “gap nulo” ou “gap baixo” ou seja essa é a 

competência onde os gerentes (~38% deles) possuem menor carência na relação 

“domínio-importância”. Aproximadamente 42% dos gerentes de projeto possuem 

gap´s altos na competência de “resolução de conflitos” e nas competências em que 

alguns gerentes apresentaram gap´s muito alto três se destacaram: O escutar 

efetivo com 8 gap´s,  a resolução de conflitos também com 8 gap´s e pedidos, 

ofertas e promessas com 9 gap´s ou seja essas são as competências que possuem 

maior carência, na relação domínio-importância para os gerentes de projeto que 

apresentaram gap´s nesta categoria.  

 

 

 

Tabela 19 - Matriz de categoria de gap´s por competência 

Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
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4.3.1  Análise de Correlação 

Conforme especificado na metodologia foi realizada a análise de correlações das 

respostas emitidas pelos respondentes ao grau de importância e ao grau de domínio dos 

comportamentos avaliados. O coeficiente Rho(ρ) de Spearman foi utilizado para o cálculo 

dessa correlação. Segundo Shimakura (2005) esse coeficiente mede a intensidade da relação 

entre variáveis ordinais. Usa, em vez do valor observado, apenas a ordem das observações. 

Dessa forma o coeficiente não é sensível a assimetrias na distribuição, nem necessita que os 

dados provenham de duas populações normais. 

Ainda segundo Shimakura (2005) quando os dados não formam uma nuvem “bem 

comportada”, com alguns pontos muito afastados dos restantes, ou nos casos em que pareça 

existir uma relação crescente ou decrescente em formato de curva, o coeficiente ρ de 

Spearman é, nesses casos, mais apropriado para o cálculo da correlação. Este é um método 

não-paramétrico, que usa somente os postos e não requer a suposição de relação linear entre 

as variáveis. (SHIMAKURA, 2005). 

 

A expressão para calcular o coeficiente (ρ) de Spearman é dada por: 

 

 

Onde n é o número de pares (xi, yi) e di = (postos de xi dentre os valores de x) - 

(postos de yi dentre os valores de y). 

Se os postos de x são exatamente iguais aos postos de y, então todos os di serão zero e 

ρ será 1. O coeficiente ρ de Spearman varia entre -1 e 1. Quanto mais próximo o coeficiente 

estiver destes extremos, maior será a associação entre as variáveis. O sinal negativo da 

correlação significa que as variáveis variam em sentido contrário, isto é, as categorias mais 

elevadas de uma variável estão associadas a categorias mais baixas da outra variável. 

As respostas dos gerentes de projeto, relacionadas ao grau de importância dos 

comportamentos, foram inseridas no programa SPSS v.17 com a finalidade de obter o cálculo 

da correlação desses comportamentos. A Tabela 20 ilustra estes resultados. 
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Tabela 20 – Correlação do grau de importância dos comportamentos avaliados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O resultado demonstra não haver fortes correlações (acima de 0,8) nas respostas dos 

gerentes. As correlações positivas acima de 0,5 foram obtidas entre o comportamento @23 

(“Procuro deixar claro que são minhas as opiniões, as inferências e as interpretações que eu 

expresso. Reconhecendo que as idéias expostas são "o que eu penso" e não "a verdade 

objetiva") e o comportamento @24 (“Admito, implicitamente para mim ou explicitamente 

para os outros, que posso estar equivocado na exposição do meu pensamento”). Esses 

comportamentos estão relacionados com o expor produtivo e essa correlação demonstra que, 

na opinião dos respondentes, é importante que o gerente de projeto não se apresente como o 

“dono da verdade” ou como uma pessoa infalível. O comportamento @27 (“Após a exposição 

de uma idéia, quando necessário, faço perguntas no sentido de descobrir como, o que é dito 
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pode ajudar a alcançar os objetivos propostos”) apresentou correlação (acima de 0,5) com o 

comportamento @16 (“Na resolução de conflitos faço e/ou estímulo o seguinte 

comportamento: início a conversação explicando ao interlocutor a minha intenção de 

resolvê-lo. Em seguida proponho escutá-lo (sem interrompê-lo), depois, se necessário, faço 

perguntas para entender melhor sua posição, resumo as suas idéias para verificar se as 

entendi bem e, por fim, pergunto se o interlocutor está satisfeito com o meu resumo. Agora, 

faço a minha exposição com o objetivo de mostrar-lhe as razões do meu pensar ou do meu 

agir” ) e @28 (“Procuro fazer perguntas na intenção de descobrir as observações e os dados 

que sustentam o raciocínio do outro”). A correlação desses comportamentos revelam a 

importância do indagar produtivo, tanto na questão da resolução de conflitos, quanto na 

descoberta do que existe por trás das idéias e raciocínios de quem expõe. O comportamento 

@30 (“Verifico se compreendi bem a posição da outra pessoa fazendo um resumo dos 

principais pontos da sua fala”) apresentou correlação (acima de 0,5) com o comportamento 

@29 (“Peço, normalmente, que o interlocutor ilustre seu raciocínio com exemplos e casos 

concretos para que eu possa entender melhor a situação exposta”). Essa correlação revela a  

preocupação e importância de se criar mecanismos que proporcionem uma melhor 

compreensão do que é dito. 

 As correlações positivas acima de 0,5 indicam a existência de um padrão de correlação 

direta (não inversa), ou seja, indicam que os gerentes de projeto que avaliaram determinado 

comportamento como sendo de baixo, médio ou de alta importância também avaliaram, 

correspondentemente, o comportamento correlacionado como sendo de baixo, médio ou de 

alta importância. Para ilustrar a evidência da correlação, a Tabela 21 apresenta o resultado da 

avaliação de dois comportamentos com coeficiente de correlação de Spearman (ρ) igual a 

0,54. Percebe-se, em vermelho, que a maioria dos gerentes de projeto responderam com a 

mesma pontuação os comportamentos avaliados. 

 
 
Tabela 21 – Resposta relacionada ao grau de importância dos comportamentos avaliados 

ID Respondente @23 @24 ID Respondente @23 @24 

33 3 3 79 2 1 
44 3 2 80 2 2 
51 3 3 87 2 2 
52 3 2 105 2 2 
53 3 3 110 2 2 
57 3 2 112 2 1 
58 3 3 121 2 2 
62 3 3 125 2 2 
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ID Respondente @23 @24 ID Respondente @23 @24 

69 3 3 128 2 2 
70 3 3 136 2 2 
74 3 2 137 2 2 
83 3 2 144 2 2 
85 3 3 153 2 2 
86 3 3 160 2 3 
89 3 3 162 2 2 
94 3 3 165 2 3 
95 3 3 166 2 2 
99 3 2 170 2 2 

102 3 2 171 2 3 
107 3 2 180 2 2 
108 3 3 183 2 1 
109 3 3 190 2 2 
111 3 3 197 2 2 
126 3 3 198 2 2 
135 3 3 202 2 3 
141 3 3 213 2 1 
142 3 2 220 2 2 
147 3 3 60 1 2 
149 3 2 84 1 3 
155 3 2 98 1 1 
163 3 3 101 1 2 
164 3 2 106 1 2 
168 3 3 114 1 2 
187 3 3 115 1 1 
192 3 3 117 1 1 
199 3 2 124 1 1 
206 3 2 152 1 1 
209 3 2 158 1 2 
210 3 3 167 1 2 

37 2 3 169 1 1 
40 2 2 173 1 2 
43 2 3 176 1 3 
46 2 3 178 1 2 
50 2 2 182 1 1 
54 2 2 184 1 1 
56 2 2 185 1 2 
64 2 3 186 1 1 
66 2 2 188 1 2 
75 2 1 223 1 2 
76 2 2 36 0 2 
77 2 2 39 0 0 

   78 0 2 
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As respostas dos gerentes de projeto, relacionadas ao grau de domínio dos 

comportamentos, foram inseridas no programa SPSS v.17 com a finalidade de obter o cálculo 

da correlação desses comportamentos. A Tabela 22 ilustra estes resultados. 

 
Tabela 22 – Correlação do grau de domínio dos comportamentos avaliados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando a Tabela 22 verifica-se também não haver fortes correlações (acima de 

0,8) nas respostas dos gerentes. O comportamento @3 (“Ao escutar mantenho uma postura 

de interesse, curiosidade e/ou atenção às palavras do interlocutor”) apresentou correlação de 

0,56 com o comportamento @4 (“Quando escuto me coloco à disposição para aceitar a 

possibilidade da existência de outras formas de pensar e agir, diferentes da minha”). Esses 
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comportamentos estão relacionados com o escutar efetivo. Dos 103 (cento e três) 

respondentes, 56 (cinqüenta e seis) que responderam possuir, para um desses 

comportamentos, um médio ou alto domínio, também o fizeram para o comportamento 

correspondente. O comportamento @24 (“Admito, implicitamente para mim ou 

explicitamente para os outros, que posso estar equivocado na exposição do meu 

pensamento”) apresentou correlação de 0,55 com o comportamento @23 (“Procuro deixar 

claro que são minhas as opiniões, as inferências e as interpretações que eu expresso. 

Reconhecendo que as idéias expostas são "o que eu penso" e não "a verdade objetiva”). 

Esses comportamentos estão relacionados com o expor produtivo. Dos 103 (cento e três) 

respondentes, 50 (cinqüenta) que responderam possuir, para um desses comportamentos, um 

médio ou alto domínio, também o fizeram para o comportamento correspondente. O 

comportamento @29 (“Peço, normalmente, que o interlocutor ilustre seu raciocínio com 

exemplos e casos concretos para que eu possa entender melhor a situação exposta” ) 

apresentou correlação de 0,57 com o comportamento @ 28 (“Procuro fazer perguntas na 

intenção de descobrir as observações e os dados que sustentam o raciocínio do outro”). 

Esses comportamentos estão relacionados com o indagar produtivo. Dos 103 (cento e três) 

respondentes, 64 (sessenta e quatro) que responderam possuir, para um desses 

comportamentos, um médio ou alto domínio, também o fizeram para o comportamento 

correspondente. Por fim o comportamento @33 (“Ao fazer um pedido, expresso claramente a 

necessidade de ajuda, esclarecendo o que quero e quais as condições de satisfação”) 

apresentou correlação de 0,50 com o comportamento @34 (“Quando faço um pedido tenho o 

cuidado de saber se quem escutou compreendeu bem o que quero”). Esses comportamentos 

estão relacionados com a capacidade de realizar pedidos de uma forma eficiente. Dos 103 

(cento e três) respondentes, 57 (cinqüenta e sete) que responderam possuir, para um desses 

comportamentos, um médio ou alto domínio, também o fizeram para o comportamento 

correspondente. 

As correlações positivas acima de 0,5 indicam a existência de um padrão de correlação 

direta (não inversa), ou seja, indicam que os gerentes de projeto que se auto-avaliaram em 

possuir um baixo, médio ou alto domínio em determinado comportamento também se auto-

avaliaram no comportamento correlacionado como possuindo um baixo médio ou alto 

domínio no correspondente comportamento. Para ilustrar a evidência da correlação, a Tabela 

23 apresenta o resultado da avaliação de dois comportamentos com coeficiente de correlação 
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de Spearman (ρ) igual a 0,504. Percebe-se, em vermelho, que a maioria dos gerentes de 

projeto responderam com a mesma pontuação os comportamentos avaliados. 

 

Tabela 23 – Resposta relacionada ao grau de domínio dos comportamentos avaliados 

ID Respondente @33 @34 ID Respondente @33 @34 

33 3 3 79 2 2 
37 3 3 80 2 2 
39 3 3 87 2 3 
44 3 2 89 2 3 
53 3 2 94 2 1 
56 3 2 101 2 2 
57 3 3 105 2 2 
62 3 3 106 2 2 
64 3 2 108 2 2 
66 3 2 109 2 2 
74 3 3 110 2 2 
76 3 1 124 2 2 
77 3 3 128 2 2 
83 3 3 135 2 2 
85 3 3 137 2 2 
95 3 3 142 2 2 
99 3 2 144 2 3 

107 3 2 147 2 3 
111 3 3 152 2 3 
115 3 3 153 2 2 
125 3 2 155 2 2 
126 3 3 168 2 3 
136 3 3 169 2 3 
141 3 3 180 2 1 
149 3 3 183 2 2 
160 3 3 184 2 1 
162 3 3 186 2 1 
163 3 2 188 2 3 
164 3 3 192 2 3 
165 3 3 197 2 1 
167 3 3 198 2 2 
170 3 3 199 2 2 
171 3 3 202 2 3 
173 3 3 206 2 2 
176 3 3 209 2 2 
178 3 2 213 2 2 
185 3 3 220 2 2 
187 3 3 223 2 2 
190 3 2 58 1 1 
210 3 3 84 1 1 

36 2 3 86 1 2 
40 2 2 98 1 3 
43 2 2 102 1 2 
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ID Respondente @33 @34 ID Respondente @33 @34 

46 2 2 112 1 2 
50 2 1 114 1 2 
51 2 2 117 1 2 
52 2 2 121 1 2 
54 2 3 158 1 2 
60 2 1 166 1 2 
69 2 2 182 1 1 
70 2 3 78 0 0 
75 2 1 

 

Nos resultados e estudos relacionados com essas correlações uma pergunta bastante 

pertinente é: por que, tanto no grau de importância quanto no grau de domínio, o  número de 

comportamentos correlacionados foram tão baixos? Essa pergunta se torna ainda mais 

interessante quando se leva em conta que, por duas vezes, o questionário elaborado, 

submetido à análise de confiabilidade (teste Alpha de Cronbach, ver seção 2.8.2), apresentou 

resultados positivos (ie., foi considerado confiável). Teria sido falta ou falha na compreensão 

do questionário pelos respondentes? E se este for o caso, teria sido devido aos diferentes 

modelos mentais dos respondentes, dada, por exemplo, a diversidade constatada em suas 

origens, a maioria proveniente do DF, SP, RJ, MG, SC, estados com discursos históricos 

reconhecidamente distintos? Que outras variáveis poderiam ter influenciado tais resultados? 

Questões de gênero? Faixas etárias? Etc. Este trabalho não aprofunda essas questões nem 

busca suas respostas apenas faz o registro dessas constatações, pois um maior detalhamento 

fugiria ao escopo desta dissertação.  

 

4.4  PERSPECTIVA COLETIVA 

A perspectiva coletiva apresenta os resultados, de forma consolidada, a partir dos 

dados coletados na parte II do questionário. O objetivo principal foi conhecer, por meio de 

dados estatísticos, o comportamento da amostra. Refletir descobertas e confirmar ou não as 

hipóteses desta pesquisa. Assim, conforme o especificado na metodologia (Capítulo 2, item 

2.10.3), segue-se os seguintes cálculos, resultados e análises: 

 

(1) Estatísticas, cálculo e análise dos gap´s da amostra, relacionados aos 

comportamentos descritores de cada competência conversacional.  
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O resultado desse cálculo gerou 28 gap´s de comportamentos.  O cálculo desses gap´s, 

conforme já foi dito, é baseado na equação:  Na = Im(3-Dm)  proposta por Borges-Andrade e 

Lima (1983, apud CARBONE et. al. 2006, p.68). Também foi calculado e explicitado a média 

do grau de importância e do grau de domínio assim como o seu respectivo desvio padrão para 

cada comportamento. As Tabelas a seguir, extraídas do SARDAP, apresentam essas 

estatísticas segmentadas por competência conversacional: 

 

Tabela 24 - Compromissos e Recompromissos Conversacionais 

 

 

 

Verifica-se na Tabela 24 que o comportamento “Antes de estabelecer um 

compromisso, procuro, sempre, verificar se disponho de capacidade necessária para realizá-

lo.” foi o que obteve a maior média relacionada ao grau de importância. O seu desvio padrão 

relacionado ao grau de importância foi  o menor, o que demonstra ter esse comportamento a 

menor dispersão. Com relação ao grau de domínio a menor média obtida foi no 

comportamento: “Após a conclusão de um compromisso (resultado, tarefa) mantenho um 

comportamento de checar, junto com o cliente, se as condições de satisfação, definidas pelo 

mesmo, foram atendidas.”, ou seja, esse é o comportamento que os gerentes, em média, 

menos dominam nesta competência. Outro fato a observar é que todos os gap´s de 

comportamentos desta competência conversacional são enquadrados na categoria mediana. O 

maior gap ocorreu no comportamento “Após a conclusão de um compromisso (resultado, 

tarefa) mantenho um comportamento de checar, junto com o cliente, se as condições de 

Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
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satisfação, definidas pelo mesmo, foram atendidas.”, evidenciando ser esse o comportamento 

com maior carência na relação domínio-importância para essa competência. 

 

 

 
Tabela 25 - Escutar Efetivo 

 

 

 

Verifica-se na Tabela 25 que o comportamento “Ao escutar, procuro perceber 

interesses e necessidades que não foram explicitamente ditas, mas que podem ser importantes 

para, por exemplo, definir melhor o escopo do projeto.” foi o que obteve a maior média 

relacionada ao grau de importância. O seu desvio padrão relacionado ao grau de importância 

foi o menor, o que demonstra ter esse comportamento a menor dispersão. Com relação ao 

grau de domínio a menor média obtida foi no comportamento: “Quando escuto levo em 

consideração o meu estado emocional (alegre, ansioso, decepcionado, etc), pois sei que o 

mesmo influência o meu escutar.”, ou seja, esse é o comportamento que os gerentes, em 

média, menos dominam nesta competência. Outro fato a observar é que em quatro 

comportamentos os gap´s resultantes estão enquadrados na categoria alta e os outros dois na 

categoria mediana. Isso demonstra uma carência maior na relação domínio-importância para 

esta competência. O maior gap ocorreu no comportamento “Quando escuto levo em 

consideração o meu estado emocional (alegre, ansioso, decepcionado, etc), pois sei que o 

Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
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mesmo influência o meu escutar.”, evidenciando ser esse o comportamento com maior 

carência na relação domínio-importância para essa competência. 

 

 

 

Tabela 26 - Expor Produtivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se na Tabela 26 que o comportamento “Procuro expor os dados que 

fundamentam o meu raciocínio, reconhecendo, no entanto, a possibilidade de existirem outros 

dados relevantes que não foram considerados.” foi o que obteve a maior média relacionada ao 

grau de importância. O seu desvio padrão relacionado ao grau de importância foi o menor, o 

que demonstra ter esse comportamento a menor dispersão. Com relação ao grau de domínio a 

menor média obtida foi no comportamento: “Quando exponho, procuro também mostrar as 

possíveis fraquezas e dúvidas constantes na minha idéia.”, ou seja, esse é o comportamento 

que os gerentes, em média, menos dominam nesta competência. Outro fato a observar é que 

em dois comportamentos os gap´s resultantes estão enquadrados na categoria alta e os outros 

dois na categoria mediana. O maior gap ocorreu no comportamento “Quando exponho, 

procuro também mostrar as possíveis fraquezas e dúvidas constantes na minha idéia.”, 

evidenciando ser esse o comportamento com maior carência na relação domínio-importância 

para essa competência. 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
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Tabela 27 - Indagar Produtivo 

 

 

 

Verifica-se na Tabela 27 que o comportamento “Verifico se compreendi bem a 

posição da outra pessoa fazendo um resumo dos principais pontos da sua fala.” foi o que 

obteve a maior média relacionada ao grau de importância. Com relação ao grau de domínio a 

menor média obtida foi no comportamento: “Após a exposição de uma idéia, quando 

necessário, faço perguntas no sentido de descobrir como, o que é dito pode ajudar a alcançar 

os objetivos propostos.”, ou seja, esse é o comportamento que os gerentes, em média, menos 

dominam nesta competência. Outro fato a observar é que todos os gap´s de comportamentos 

desta competência conversacional estão enquadrados na categoria mediana. O maior gap 

ocorreu no comportamento “Verifico se compreendi bem a posição da outra pessoa fazendo 

um resumo dos principais pontos da sua fala.”, evidenciando ser esse o comportamento com 

maior carência na relação domínio-importância para essa competência. 

 

 

Tabela 28 - Pedidos, Promessas e Ofertas 

 

Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 

Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
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Verifica-se na Tabela 28 que o comportamento “Quando faço um pedido tenho o 

cuidado de saber se quem escutou compreendeu bem o que quero.” foi o que obteve a maior 

média relacionada ao grau de importância. O seu desvio padrão relacionado ao grau de 

importância foi o menor, o que demonstra ter esse comportamento a menor dispersão. Com 

relação ao grau de domínio a menor média obtida foi no comportamento: “As promessas, 

sempre estão sob risco de interpretação. Posso acreditar que estou prometendo "a" enquanto o 

interlocutor entendeu "b". Para mitigar (reduzir) este risco procuro desenvolver um contexto 

comum, compartilhado e percebido por todos os envolvido.”, ou seja, esse é o comportamento 

que os gerentes, em média, menos dominam nesta competência. Outro fato a observar é que 

em dois comportamentos os gap´s resultantes estão enquadrados na categoria alta e os outros 

dois na categoria mediana. O maior gap ocorreu no comportamento “As promessas, sempre 

estão sob risco de interpretação. Posso acreditar que estou prometendo "a" enquanto o 

interlocutor entendeu "b". Para mitigar (reduzir) este risco procuro desenvolver um contexto 

comum, compartilhado e percebido por todos os envolvido”, evidenciando ser esse o 

comportamento com maior carência na relação domínio-importância para essa competência. 

 

 

Tabela 29 - Resolução de conflitos 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
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Verifica-se na Tabela 29 que o comportamento “Na resolução de conflitos faço e/ou 

estimulo o seguinte comportamento: Inicio a conversação explicando ao interlocutor a minha 

intenção de resolvê-lo. Em seguida proponho escutá-lo (sem interrompê-lo), depois, se 

necessário, faço perguntas para entender melhor  sua posicao, resumo as suas idéias para 

verificar se as entendi bem e, por fim, pergunto se o interlocutor está satisfeito com o meu 

resumo. Agora faço a minha exposição com o objetivo de mostrar-lhe as razões do meu 

pensar ou do meu agir.” foi o que obteve a maior média relacionada ao grau de importância. O 

seu desvio padrão relacionado ao grau de importância foi o menor, o que demonstra ter esse 

comportamento a menor dispersão. Com relação ao grau de domínio a menor média obtida foi 

no comportamento: “Após fazer e estimular, sem sucesso, o comportamento descrito acima e 

perceber que o conflito é sobre gostos, desejos e opiniões e que o mesmo não é operativo, ou 

seja, não irá produzir nenhum efeito material (uma tomada de decisão, uma compra, etc) 

proponho concordar que há um desacordo e encerrar a conversação.”, ou seja, esse é o 

comportamento que os gerentes, em média, menos dominam nesta competência. Outro fato a 

observar é que todos os gap´s de comportamentos desta competência conversacional estão 

enquadrados na categoria alta.  Isso demonstra uma carência maior na relação domínio-

importância para esta competência. O maior gap ocorreu no comportamento “Na resolução de 

conflitos faço e/ou estimulo o seguinte comportamento: Inicio a conversação explicando ao 

interlocutor a minha intenção de resolvê-lo. Em seguida proponho escutá-lo (sem interrompê-

lo), depois, se necessário, faço perguntas para entender melhor sua posição, resumo as suas 

idéias para verificar se as entendi bem e, por fim, pergunto se o interlocutor está satisfeito 

com o meu resumo. Agora faço a minha exposição com o objetivo de mostrar-lhe as razões do 

meu pensar ou do meu agir.”, evidenciando ser esse o comportamento com maior carência na 

relação domínio-importância para essa competência. 

 

 

(2) Representação gráfica e análise dos dados relacionados ao grau de 

importância médio, grau de domínio médio e gap da amostra por comportamento. 

O gráfico 20 apresenta os comportamentos, segmentados por sua respectiva 

competência, e a média do seu grau de importância considerando o juízo dos 103 gerentes. 

 
 
 



145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se no Gráfico que a média do grau de importância dos comportamentos 

encontram-se na faixa de média importância (2). Isso demonstra que esses comportamentos, 

na opinião dos gerentes de projeto, são relevantes numa conversação. Existem três 

comportamentos relacionados ao escutar efetivo, um relacionado aos compromissos e 

recompromissos conversacionais e um relacionado a pedidos, ofertas e promessas que mais se 

aproximam da escala de alta importância ( valor 3). 

O gráfico 21 apresenta os comportamentos, segmentados por sua respectiva 

competência, e a média do seu grau de domínio considerando o juízo dos 103 gerentes. 

 

 

 

 

 

Gráfico 20 - Grau de importância médio dos comportamentos 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
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Observa-se no Gráfico que a média do grau de domínio dos comportamentos em sua 

maioria encontram-se na faixa de médio domínio (2). Porém existem comportamentos cuja 

média encontra-se na faixa de baixo domínio (1). Os comportamentos que os gerentes menos 

dominam foram: “Após fazer e estimular, sem sucesso, o comportamento descrito acima e 

perceber que o conflito é sobre gostos, desejos e opiniões e que o mesmo não é operativo, ou 

seja, não irá produzir nenhum efeito material (uma tomada de decisão, uma compra, etc.) 

proponho concordar que há um desacordo e encerrar a conversação.”, “Ao me deparar com 

uma situação de conflito, procuro, em primeiro lugar, analisar os aspectos emocionais de 

todos os envolvidos.” e “Quando escuto levo em consideração o meu estado emocional 

(alegre, ansioso, decepcionado, etc) pois sei que o mesmo influência o meu escutar.” 

O gráfico 22 apresenta os gap´s de comportamentos, segmentados por sua respectiva 

competência, e calculados a partir da equação Na = Im(3-Dm). 

Gráfico 21- Grau de domínio médio dos comportamentos 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
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Observa-se no Gráfico que o maior gap ocorreu no comportamento “Quando escuto 

levo em consideração o meu estado emocional (alegre, ansioso, decepcionado, etc), pois sei 

que o mesmo influência o meu escutar.” A competência conversacional: “Resolução de 

Conflitos” apresentou todos os comportamentos com gap´s na categoria “Alto” (valores acima 

de 2 e abaixo ou igual a 4), evidenciando ser esta a competência com maior lacuna na relação 

domínio-importância. Outra informação extraída do gráfico apresenta 13 comportamentos dos 

28 avaliados com gap´s enquadrados na categoria “Alto”. 

 

 

 

 

Gráfico 22 - Gap´s (lacunas)  nos comportamentos observáveis 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
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(3) Gap´s das competências conversacionais da amostra 

A partir dos resultados obtidos e apresentados no Gráfico 22 foi possível calcular o 

gap de cada competência conversacional. Esse cálculo, por definição, representa a média dos 

gap´s dos comportamentos descritores de cada competência. A tabela 30 ilustra os resultados. 

 

 Tabela 30 – Gaṕ s de competências conversacionais da amostra 

 
 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
 

 

Percebe-se nos resultados que as lacunas (gap´s) das competências conversacionais 

estão enquadradas nas categorias de “Mediana” a “Alta”. Isso evidencia a necessidade de 

trabalhar essas competências com os gerentes de projeto a fim de diminuir ou anular esses 

gap´s. A competência com maior gap na relação domínio-importância é a de “Resolução de 

conflitos” seguida do ”Escutar efetivo”. Embora ainda seja um gap enquadrado na categoria 

“Mediana” os gerentes tem na competência de “Compromissos e recompromissos 

conversacionais” o menor gap. 

 

(4) Matriz de freqüência – competências conversacionais versus grupo de 

processos do gerenciamento de projeto 

Essa matriz faz o mapeamento, a partir das respostas dos gerentes de projeto ao 

questionário da pesquisa – parte II, identificando em quais grupos de processos do 

gerenciamento de um projeto as competências conversacionais são mais fortemente 

requisitadas. A Tabela 31 apresenta os resultados obtidos. Os números representam a 

quantidade de respondentes que indicaram aonde cada competência conversacional é mais 

fortemente requisitada. 
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Tabela 31 – Matriz: Competências conversacionais x Grupo de processos 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
 

 

Observa-se que o grupo de processos do planejamento é aonde as competências 

conversacionais são mais requisitadas. O “escutar efetivo” está fortemente presente nos 

grupos de processos de iniciação e planejamento e a competência de “resolução de conflitos” 

no de execução. No grupo de processos de controle os “compromissos e recompromissos 

conversacionais” é a competência mais requerida. Como já foi dito anteriormente o grupo de 

processos de encerramento é aonde as competências conversacionais são, de uma maneira 

geral, menos requeridas.  

(5) Curvas características das competências conversacionais requeridas nos 

grupos de processos do gerenciamento de projeto 

 

A partir da Tabela 31 foi possível construir os gráficos representativos do mapeamento 

das competências conversacionais nos grupos de processos do gerenciamento de projeto. O 

Gráfico 23 ilustra a curva consolidada (o somatório) dos resultados relacionados a esse 

mapeamento. Os Gráficos de 24 a 29 representam o desdobramento do Gráfico 23 para cada 

competência conversacional mapeada. 
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Gráfico 23 - Curva característica das seis competências conversacionais (consolidadas) requeridas nos grupos de 
processos do gerenciamento de projeto. 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 

 

A forma e características deste gráfico permitem realizar os seguintes comentários em 

relação às competências conversacionais requeridas nos grupos de processo do 

gerenciamento de projeto, na visão dos gerentes que responderam a pesquisa: 

(a) O ponto alto da necessidade (requisição) dessas competências conversacionais se 

dá no grupo de processos onde as atividades de planejamento são mais fortes; 

(b) Após o pico no planejamento a requisição das competências conversacionais passa 

a ser uma curva decrescente.  

(c) É no encerramento do projeto ou de uma fase do mesmo que essas competências 

conversacionais são menos requisitadas. 

Desdobrando o gráfico 23 têm-se, a seguir, as curvas características para cada 

competência conversacional requerida nos grupos de processos do gerenciamento de projeto. 
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<Falta comentar> 

 

Gráfico 24 – Curva característica da competência do “Escutar efetivo” requerida nos grupos de processos do 
gerenciamento de projeto. 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 

 

A forma e características deste gráfico permitem realizar os seguintes comentários em 

relação à competência do “escutar efetivo” requerida nos grupos de processos do 

gerenciamento de projeto, na visão dos gerentes que responderam a pesquisa: 

(a) O escutar efetivo é, predominantemente, uma necessidade decrescente ao longo de 

um projeto ou de uma fase do mesmo; 

(b) O ponto alto de se requerer a competência do escutar efetivo se dá no grupo de 

processos onde as atividades de planejamento são mais fortes; 

(c) Há uma forte queda na necessidade (requisição) do escutar efetivo quando o 

projeto (ou a fase do mesmo) entra, predominantemente, em execução; 

(d) Há uma leve recuperação da necessidade (requisição) do escutar efetivo quando as 

ações de monitoramento e controle começam a existir; 

(e) É no encerramento do projeto ou de sua fase que a competência do “escutar 

efetivo” é menos requerida. 
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Gráfico 25 – Curva característica de requisição da competência de “Pedidos, Ofertas e Promessas” nos grupos de 
processos 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 

 

A forma e características deste gráfico permitem realizar os seguintes comentários em 

relação a competência do “pedidos, ofertas e promessas” requerida nos  grupos de processos 

do gerenciamento de projeto, na visão dos gerentes que responderam a pesquisa: 

 (a) O ponto alto de se requerer essa competência se dá no grupo de processos onde as 

atividades de planejamento são mais fortes; 

(b) Após o pico no planejamento a requisição dessa competência conversacional 

passa a ser uma curva decrescente.  

(c) A competência conversacional de “Pedidos, ofertas e promessas” nos grupos de 

processos de execução e controle obtiveram o mesmo quantitativo de respondentes (55) 

considerando-a fortemente requisitada nesses grupos de processos. 

(d) É no encerramento do projeto ou de sua fase que essa competência é menos 

requerida. 
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Gráfico 26 – Curva característica de requisição da competência do “Indagar produtivo” nos grupos de processos 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 

 

A forma e características deste gráfico permitem realizar os seguintes comentários em 

relação à competência do “Indagar produtivo” requerida nos  grupos de processos do 

gerenciamento de projeto, na visão dos gerentes que responderam a pesquisa: 

 (a) O gráfico é muito parecido com o da competência conversacional de “Pedidos, 

ofertas e promessas”. O ponto alto do “Indagar produtivo” acontece onde o planejamento  do 

projeto ou de sua fase ocorre com maior ênfase. 

(b) Após o planejamento observa-se um decréscimo na requisição dessa competência, 

voltando a subir quando as atividades de monitoramento e controle começam a existtir 

fortemente. 

(c) É no encerramento do projeto ou de sua fase que essa competência é menos 

requisitada. 
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Gráfico 27 – Curva característica de requisição do “Expor produtivo” nos grupos de processos 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 

 

A forma e características deste gráfico permitem realizar os seguintes comentários em 

relação à competência do “Expor produtivo” requerida nos grupos de processos do 

gerenciamento de projeto, na visão dos gerentes que responderam a pesquisa: 

 (a) O ponto alto da necessidade dessa competência se dá no grupo de processos onde 

as atividades de planejamento são mais fortes; 

(b) Após o pico no planejamento a requisição dessa competência conversacional 

passa a ser uma curva decrescente.  

(c) É no encerramento do projeto ou de sua fase que essa competência é menos 

requisitada. 
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Gráfico 28 – Curva característica de requisição da “Resolução de conflitos” nos grupos de processos 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 

 

A forma e características deste gráfico permitem realizar os seguintes comentários em 

relação à competência da “Resolução de conflitos” requerida nos  grupos de processos do 

gerenciamento de projeto, na visão dos gerentes que responderam a pesquisa: 

 (a) Essa curva é crescente no lado dos grupos de processos de iniciação, 

planejamento e execução, atingindo seu pico no grupo de processos onde as atividades de 

execução estão mais concentrada e decrescente nos grupos de processos de execução e 

encerramento. 

  (b) É no encerramento do projeto ou de sua fase que a competência: “Resolução de 

conflitos” é menos requerida. 
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Gráfico 29 – Curva característica de requisição de “Compromissos e recompromissos conversacionais” nos 
grupos de processos 
Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 

 

A forma e características deste gráfico permitem realizar os seguintes comentários em 

relação à competência de “Compromissos e recompromissos conversacionais” requerida nos 

grupos de processos do gerenciamento de projeto, na visão dos gerentes que responderam a 

pesquisa: 

(a) O ponto alto onde essa competência é mais fortemente requerida é no grupo de 

processos onde as atividades de planejamento são mais concentradas; 

(b) Há um nivelamento na requisição dessa competência nos grupos de processos de 

planejamento, execução e controle.  

(c) É no encerramento do projeto que esta competência é menos requerida. 
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(6) Resultado da avaliação dos respondentes a pergunta: “Você concorda que as 

competências conversacionais são decisivas para um efetivo gerenciamento de projeto?” 

 

Tabela 32 - Respostas dos gerentes em relação à efetividade das competências conversacionais no GP 

 

 

 

 

O resultado apresentado na Tabela 32 valida a hipótese de que as competências 

conversacionais são decisivas para o gerenciamento de um projeto. Aproximadamente 

78,64% dos respondentes declaram concordar plenamente com essa afirmação. Um 

percentual de 20,38 concordam parcialmente e apenas 1 (um) respondente (0,97%) declarou 

não concordar. 

Conforme demonstrado nos vários resultados e análises dos dados da pesquisa de 

campo, tanto na perspectiva individualizada quanto na perspectiva coletiva, foi verificado 

que, a grande maioria dos gerentes de projeto (70% dos respondentes) possui gap´s (lacunas) 

nas competências conversacionais, trabalhadas nesta dissertação, de grau mediano, alto ou 

muito alto. Sendo assim, a hipótese secundária fica também comprovada: os gerentes de 

projeto possuem gap´s (lacunas) nas competências conversacionais trabalhadas nesta 

dissertação, ou seja, eles possuem carência na relação domínio-importância referida a essas 

competências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor (Sistema SARDAP) 
 



158 

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

O estudo, as reflexões e os resultados apresentados no desenvolvimento deste trabalho, 

permitem concluir que a forma, a maneira, o como as conversas contribuem para o 

gerenciamento de projeto, reside na capacidade das mesmas poderem estabelecer ou 

restabelecer relações conversacionais saudáveis e produtivas, ou seja, as conversas 

contribuem na medida em que são agentes ativos no processo de construção dos objetivos do 

gerenciamento de projeto. Para isso é fundamental a aquisição, o aperfeiçoamento e o 

exercício das competências conversacionais, traduzidas neste trabalho em comportamentos 

observáveis e, assim, contribuir para o efetivo gerenciamento de um projeto. Apesar das 

ferramentas, artefatos, metodologias e processos terem, inegavelmente, sua importância no 

gerenciamento de projeto, esta pesquisa apresentou referências evidenciando que uma 

comunicação deficiente ainda é o principal fator de fracasso nos projetos. Por outro lado foi 

observado, na literatura, que a comunicação verbal, ou seja, as conversas representam o 

principal trabalho dos gerentes. Assim, uma metodologia, uma ferramenta ou os processos de 

gerenciamento de projeto, por melhores que sejam não produzem o efeito desejado, se o 

gerente de projeto possuir deficiências (lacunas) em suas competências conversacionais, em 

outras palavras, por mais sólidos que sejam os conhecimentos dos gerentes de projeto, se eles 

não forem suficientemente efetivos em suas competências conversacionais como, por 

exemplo, o de escutar de uma forma mais efetiva, o de saber pedir, o de expor 

produtivamente, o de estabelecer e restabelecer compromissos, etc. seus resultados estarão 

comprometidos. Nesse aspecto um resultado particular da pesquisa, já apresentado, corrobora 

com essa conclusão e valida a hipótese de que as competências conversacionais são decisivas 

para o efetivo gerenciamento de projeto. Aproximadamente 78,64% dos gerentes de projeto 

concordam plenamente com essa hipótese. 

A pesquisa também validou a segunda hipótese formulada neste trabalho: os gerentes 

de projeto possuem lacunas (gap´s) nas competências conversacionais estudadas. Segundo os 

resultados da pesquisa aproximadamente 70% dos gerentes possuem lacunas (gap´s), nessas 

competências, pertencentes à categoria mediana, alta ou muito alta contra 30% de gerentes 

com gaṕ s de competências baixas ou nulas. 

Dessa forma o trabalho cumpriu com os objetivos propostos e o pesquisador espera ter 

contribuído, particularmente com o público especializado na área de gerenciamento de 



159 

projetos, trazendo as conversas como o elemento chave em seu gerenciamento e as 

competências conversacionais como o meio para tornar efetivo esse gerenciamento. 

Com o objetivo de ampliar os estudos relacionados ao gerenciamento de projetos na 

perspectiva das conversas, os seguintes trabalhos podem ser derivados: 

• Estudar e construir uma proposição de instrumento que possa fazer um 

diagnóstico das redes conversacionais em projetos identificando: fraquezas, 

fortalezas, ameaças e oportunidades nos relacionamentos; 

• Aplicar o instrumento produzido nesta dissertação com foco nas equipes de 

projeto; 

• Ampliar o estudo das conversas no gerenciamento de projetos a outras 

competências conversacionais; 
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APÊNDICE A – MINI-AUTOBIOGRAFIA DO AUTOR E MOTIVAÇÃ O DO 

TRABALHO 
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Apresentar as motivações desta pesquisa passa por conhecer um pouco a respeito do 

processo de construção deste trabalho. Kofman (2002, v1, p.31) introduz uma abordagem 

interessante sobre a importância de conhecer o autor e o processo de elaboração do seu 

produto. Em suas palavras: 

O que é dito oculta quem o diz. A palavra é um véu que esconde quem a 
pronuncia. Quando alguém fala, parece que o que saiu de sua boca foi “a verdade”, 
um reflexo objetivo e independente da realidade. A ilusão de descrever “o que é”, de 
apresentar um objeto com independência do sujeito, é a causa de enormes 
sofrimentos. Longe de ser um problema filosófico, a pretensão arrogante de se 
considerar o dono da verdade é a principal barreira à comunicação respeitosa e à 
interação efetiva. Separados por visões irreconciliáveis, aqueles que operam no 
paradigma do “eu tenho razão” acabam se encontrando em “guerras santas” contra 
os hereges que vêem as coisas “de forma equivocada”. Essa qualificação de 
equivocado transforma o outro em um expoente de erro, do mal, do pecado. É assim 
que termina o amor e começa o ódio. Por isso Humberto Maturana, biólogo e 
filósofo chileno, conclui que não há nada mais importante para preservar o amor do 
que recordar que “tudo o que é dito é dito por alguém” (KOFMAN, 2002, v1, p.31). 

 

 

Ainda segundo Kofman (2002, v1, p.32) “apresentar-se é se expor. Mostrar-se é 

convidar o outro a conhecer os rincões secretos do nosso pensamento”. A idéia é desvendar 

para o outro nosso processo elaborativo, o nosso quintal8 de construção ou na referência de 

Kofman a nossa cozinha que proporcionou os “pratos deliciosos da ceia de jantar”. Se alguém 

convida seu hóspede a entrar na cozinha, sua perspectiva muda completamente: o produto 

revela sua historicidade, sua dependência de um processo condicionado pelas decisões de 

quem o elaborou. Sendo assim, conhecer quem o fez torna-se vital para apreciá-lo em toda a 

sua riqueza. 

A partir dessas considerações acredito ser importante apresentar um breve relato de 

minha autobiografia. 

Nasci em Recife, filho de pai médico, funcionário público e minha mãe, professora. 

Sou o segundo dos quatro filhos. Em virtude do exercício da profissão de meu pai estávamos 

sempre mudando de cidade: Olinda, João Pessoa, Natal e Brasília. Graduado em engenharia 

elétrica pela Universidade Federal da Paraíba, casado e pai de um filho de 9 anos. Trabalhei 

durante sete anos na manutenção industrial de plantas químicas e de cimento. Por força das 

circunstâncias (oportunidades de mercado) decidi mudar a minha área de atuação, passando 

da eletrotécnica para a teleinformática. No ano de 2002 conclui uma pós-graduação em redes 

de computadores pela Universidade Católica de Brasília. Ao decidir fazer o Mestrado em 
                                                
8 Pequeno espaço de terreno geralmente localizado nos fundos de uma casa. É  utilizado para construção 

de pequenos artefatos, para abrigar oficinas artesanais ou para execução de outros tipos de trabalhos.  
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gestão do conhecimento e TI objetivei aprofundar o processo de amadurecimento, 

conhecimento e aprendizado, ao mesmo tempo em que, por meio desta dissertação, busco 

compreender melhor o papel fundamental das conversas no gerenciamento de um projeto. 

Uma das motivações deste trabalho surgiu após cursar a disciplina de GRO (Gestão 

dos Relacionamentos nas Organizações) ainda como aluno especial do Mestrado em Gestão 

do Conhecimento e TI na Universidade Católica de Brasília. A minha idéia para o tema de 

pesquisa no Mestrado sempre foi investigar ou fazer algo relacionado a projetos, mas, até 

então, qual o assunto a explorar? Essa disciplina apresentou novas distinções e autores como: 

Kofman, Echeverria, Flores e outros que descortinaram perspectivas e oportunidades 

escondidas pela cegueira cognitiva (O que sei que sei, O que sei que não sei e O que não sei 

que não sei). A principal delas foi o tratamento dado ao fenômeno conversacional, suas 

características, predisposições, natureza e poder. Assim surgiu uma conexão clara, gerenciar 

projetos é gerenciar uma rede dinâmica de compromissos conversacionais é criar e cuidar de 

um ambiente colaborativo onde as pessoas possam desenvolver suas competências. 

Projetos sempre estão presentes em nosso dia-a-dia, seja na vida profissional ou 

particular de cada individuo. A rigor a nossa vida é um projeto, pois ela é temporária, de 

elaboração progressiva e cada ser humano é único, exclusivo. Dessa forma, compreender e 

gerir de forma mais efetiva nossos projetos é também se tornar um ser humano melhor e mais 

apto a alcançar os resultados desejáveis. 

Outra motivação, mais pragmática, é o fato da deficiência nas comunicações ser a 

principal causa dos fracassos nos projetos, como apontou uma pesquisa realizada pelo 

Computing Technology Industry Association – USA (VENATOR, John. 2007, v.21, n.7, 

pag.19). Milhões de dólares são perdidos anualmente em projetos mal sucedidos, incompletos, 

ineficientes e ineficazes. Outro aspecto não menos importante é o desgaste, a intolerância, o 

stress e por muitas vezes o ódio construído dentro das equipes de projeto, até mesmo, ou 

talvez principalmente, naquelas cujos resultados foram alcançados dentro de prazos, custo e 

qualidade planejados, exatamente pelo desconhecimento e incompetências conversacionais. 

Dessa forma, trabalhar ingredientes que possam ser compreendidos e aplicados para favorecer 

um efetivo gerenciamento de projeto foi a principal motivação desta dissertação. 
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APÊNDICE B – SPIDER DIAGRAM DOS GAP´S DE COMPETÊNCIAS 

CONVERSACIONAIS DOS RESPONDENTES 
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Gráfico 02: Spider diagram – Gerente 
110  

Spider diagram – Gerente 112 Spider diagram – Gerente 114 

Spider diagram – Gerente 108 

Spider diagram – Gerente 111 Spider diagram – Gerente 110 



175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spider diagram – Gerente 115 Spider diagram – Gerente 117 

Spider diagram – Gerente 121 Spider diagram – Gerente 124 

Spider diagram – Gerente 125 Spider diagram – Gerente 126 

Spider diagram – Gerente 128 Spider diagram – Gerente 135 



176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spider diagram – Gerente 136 Spider diagram – Gerente 137 

Spider diagram – Gerente 141 Spider diagram – Gerente 142 

 Spider diagram – Gerente 144 Spider diagram – Gerente 147 

Spider diagram – Gerente 149 Spider diagram – Gerente 152 



177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spider diagram – Gerente 153 Spider diagram – Gerente 155 

Spider diagram – Gerente 158 Spider diagram – Gerente 160 

Spider diagram – Gerente 162 Spider diagram – Gerente 163 

Spider diagram – Gerente 164 Spider diagram – Gerente 165 



178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spider diagram – Gerente 166 Spider diagram – Gerente 167 

Spider diagram – Gerente 168 Spider diagram – Gerente 169 

Spider diagram – Gerente 170 Spider diagram – Gerente 171 

Spider diagram – Gerente 173 Spider diagram – Gerente 176 



179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spider diagram – Gerente 178  Spider diagram – Gerente 180 

Spider diagram – Gerente 182 Spider diagram – Gerente 183 

Spider diagram – Gerente 184  Spider diagram – Gerente 185 

Spider diagram – Gerente 186 Spider diagram – Gerente 187 



180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spider diagram – Gerente 188 Spider diagram – Gerente 190 

Spider diagram – Gerente 192 Spider diagram – Gerente 197 

Spider diagram – Gerente 198 Spider diagram – Gerente 199 

Spider diagram – Gerente 202 Spider diagram – Gerente 206 



181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spider diagram – Gerente 209 Spider diagram – Gerente 210 

Spider diagram – Gerente 213 Spider diagram – Gerente 220 

Spider diagram – Gerente 223 



182 

APÊNDICE C – DIVULGAÇÃO DA PESQUISA 
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1. E-mail enviado aos presidentes dos chapters do PMI Brasil 
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2. E-mail enviado a uma das listas de discussões dos chapters Brasileiros 
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3. Exemplo de um retorno com interesse nos resultados da pesquisa 
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4. E-mail divulgando prorrogação da coleta de dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

5. Divulgação da pesquisa na revista Mundo PM (periódico especializado em gerenciamento 
de projeto) 
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6. Consulta ao Ricardo Viana Vargas sobre o quantitativo de gerentes de projeto no Brasil 
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APENDICE D – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 



190 

 

Figura 37 –  Recorte do questionário: página inicial 
Fonte: Elaboração do autor 

 

 

 

Figura 38 – Recorte do questionário: parte I 
Fonte: Elaboração do autor 
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Figura 39 – Recorte do questionário: parte II 
Fonte: Elaboração do autor 
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Figura 39 – Recorte do questionário: parte II (continuação) 
Fonte: Elaboração do autor 
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Figura 39 – Recorte do questionário: parte II (continuação) 
Fonte: Elaboração do autor 


