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ESTRATÉGIAS PARA LIDAR COM CONFLITOS NO AMBIENTE DE PROJETOS 

 

Flávia Freitas Wândega 

 

RESUMO – Atualmente, os conflitos tendem a crescer no ambiente de projeto, visto que, nessa nova 
conjuntura, os prazos têm ficado cada vez mais curtos, ao passo que as pressões têm se tornado cada 
vez maiores e os ambientes de trabalho cada vez mais multiculturais. Dessa forma, é de extrema 
importância o estudo dos tipos de conflitos e as estratégias para solucioná-los. Diante do exposto, o 
objetivo principal desse trabalho foi informar e analisar estratégias para lidar com conflitos no ambiente 
de projeto, aplicando os conhecimentos aprendidos no curso de MBA Gestão de Projetos.Com relação 
à metodologia adotada, foi feita uma ampla revisão bibliográfica, selecionando conteúdos interessantes 
da literatura que pudessem agregar informações ao tema estudado. Por fim, concluiu-se que há 
diversos tipos de conflitos em várias etapas do ciclo de projeto, bem como diversas técnicas para 
solucioná-los, porém cabe ao gestor de projetos analisar a situação e ver a estratégia com melhor 
aplicabilidade naquele momento. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Conflito. Projeto. Estratégia.  

 

ABSTRACT- Currently, conflicts tend to grow in the project area, as in this new circumstance, deadlines 
have been getting shorter, while pressures have become increasingly larger and work areas increasingly 
culturally diversified. Thus, it is extremely important to study the types of conflicts and the strategies to 
solve them. In view of the above, the main objective of this work was to inform and analyze strategies 
to deal with conflicts in the project area, applying the knowledge learned in the MBA Project 
Management course. In relation to the methodology adopted, a broad bibliographic review was done, 
selecting contents literature that could add information to the subject studied. Finally, it was concluded 
that there are several types of conflicts in several stages of the project cycle, as well as several 
techniques to solve them, but it is up to the project manager to analyze the situation and see the strategy 
with the best applicability at that moment. 
 

KEYWORDS: Conflict. Project. Strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 

É perceptível que, atualmente, estamos vivendo em um cenário em que as 

informações são passadas rapidamente. Entretanto, para que essas informações 

cheguem ao receptor dessa maneira, é necessário que o ser humano se adeque a 

esse novo modelo de trabalho e cumpra suas funções de forma célere também.  

Vale ressaltar que, nessa nova conjuntura, não houve somente a busca pela 

diminuição dos prazos e custos, mas também ocorreu a criação de ambientes de 

trabalhos mais democráticos, ou seja, multiculturais. Dessa maneira, todos os fatos 

citados anteriormente podem ser relacionados como as principais causas para o 

aumento no nível de conflitos, principalmente no ambiente de projetos, o qual lida 

diretamente com essas modificações circunstanciais. 

Kelling e Branco (2017) afirmam que o ambiente de projeto é um dos mais 

suscetíveis locais à geração de conflitos, visto que há grande probabilidade de 

divergências de ideias, principalmente nas fases iniciais de elaboração. Além disso, 

outros fatores podem catalisar ainda mais esses conflitos, como as equipes cada vez 

mais menores em ambientes de execução de várias funções, o público estratégico e 

até mesmo o próprio gerente de projetos. 

Cabe salientar que, de acordo com Kerzner (2016), o conflito não possui 

somente aspectos negativos. Ademais, o autor afirma que, se acontece nas fases 

iniciais do projeto, as quais há exposição de ideias, o conflito é visto como algo 

positivo, já que, se as informações forem concebidas corretamente, as diferentes 

opiniões podem auxiliar na identificação de novas soluções e perspectivas. 

A realização de um projeto é muito mais complexa do que se imagina, pois, 

além das exigências técnicas do planejamento, outros fatores também estão 

envolvidos. O ato de influenciar, compreender a disponibilidade de recursos e a 

criação de um ambiente favorável para a execução do projeto são desafios rotineiros 

a ser enfrentados por todos os envolvidos na atividade (BARCLAY, 2008). 

Diante da problemática exposta, é notória a necessidade do estudo de 

estratégias para lidar com conflitos no ambiente de projetos. Esse estudo objetiva 

analisar, basicamente, estratégias para o gerenciamento adequado das situações de 

conflito que possam ocorrer no ambiente de projeto, sugerindo medidas preventivas e 
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remediadoras que, por consequência, possam minimizar o surgimento dessas 

situações de instabilidade. 

Os objetivos específicos desse trabalho são pesquisar, em diferentes bases e 

bancos de dados, estudos disponíveis na literatura que proponham estratégias 

efetivas para a solução de conflitos no ambiente de projetos. Além disso, aplicar os 

conhecimentos adquiridos no curso de MBA de Gestão de Projetos, informando ao 

leitor as principais conclusões e inferências sobre o assunto estudado. 

2 METODOLOGIA 

Inicialmente, verificou-se a existência de artigos, livros, dissertações e teses 

publicados desde 2008 a 2018, em revistas e periódicos indexados nas bases de 

dados SciELO, Periódicos Capes e os Repositórios Institucionais das mais variadas 

universidades federais. Essa verificação inicial foi feita com base no tema principal 

desse trabalho: estratégias para lidar com conflitos no ambiente de projeto.  

As palavras-chave usadas para essa prévia coleta de informações foram: 

conflitos, estratégias, ambiente de projeto, solução, ambiente de trabalho, 

remediadora, gestão, gerenciamento, guia, conhecimento. Em algumas expressões, 

apesar de sugerirem, ocasionalmente, artigos repetidos, em outras ocorrências 

apareciam artigos que não estavam especificados em outras palavras-chave. Dessa 

forma, essa pluralidade na pesquisa prévia facilitou a coleta de uma maior 

abrangência de informações contidas na literatura.  

Posteriormente, leu-se os resumos de todos os artigos encontrados na busca 

prévia, do período de 2008 a 2018, identificando sempre a metodologia utilizada e as 

principais informações. Vale frisar que os artigos, dissertações e livros que estavam 

sendo usados como base para outros ou aqueles com informações repetidas, sem 

nada de novo a acrescentar, foram descartados. Após a remoção do excesso de 

material encontrado na literatura, fez-se a leitura dos que ficaram. Dessa forma, 

elaborou-se uma tabela, no software Excel, com os seguintes tópicos: título do artigo, 

ano, autores, informações importantes, classificação, sendo que esse último item 

classificava as informações contidas no artigo de cinco (muito relacionado ao tema do 

trabalho) a um (pouco relacionado com o tema do trabalho). 
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Assim, foi possível a construção desse trabalho, priorizando sempre as 

informações contidas nos artigos de classificação cinco, porém não descartando os 

dados dos outros, até mesmo os que foram rotulados com a nota um. Dessa forma, 

foi possível a obtenção de um panorama minucioso das estratégias para lidar com 

conflitos no ambiente de projetos. 

3 DESENVOLVIMENTO  

3.1 Classificação dos conflitos 

Conforme Alméri et al. (2014), existem várias classificações para os tipos de 

conflitos vivenciados no ambiente de projeto. Uma das mais comuns é aquela que 

categoriza os conflitos em três tipos: intrapessoal, interpessoal e interprojetos. A 

primeira classificação, como o próprio nome sugere, diz respeito aos conflitos e 

tensões originados nos próprios indivíduos. Já o conflito interpessoal está relacionado 

a duas ou mais pessoas e esse acontece quando há divergências no ponto de vista e 

valores. Os conflitos interprojetos iniciam-se dentro da própria organização, a qual não 

há grande disponibilidade de fundos e capital. 

No que se refere o guia PMBOK (PMI, 2015), os principais tipos de conflitos, 

observando os mais variados projetos, foram identificados. Esses podem ser vistos 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1: tipos de conflitos no ambiente de projetos 

Tipos de conflitos  

Estabelecimento de prioridades 

Procedimentos administrativos 

Avaliação técnica de qualidade 

Disponibilidade e qualificação dos recursos humanos 

Custos 

Programação de atividades 

Conflitos de personalidade  
 

Fonte: Adaptado de PMBOK (PMI, 2015) 
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Os conflitos de estabelecimento de prioridades ocorrem quando há divergência 

na visão dos membros e envolvidos no projeto com relação às atividades as quais 

possuem a finalidade de se atingir determinada meta. Cabe frisar que esse tipo de 

conflito não acontece somente com os membros da equipe, mas também com outros 

interessados no projeto, como clientes e fornecedores, por exemplo (VEZZONI et al., 

2013). 

Como o próprio nome sugere, as divergências que ocorrem nos procedimentos 

administrativos têm seu princípio com a seguinte pergunta base: “como será feito o 

gerenciamento do projeto?”. Assim, nota-se que esses conflitos são alusivos aos 

procedimentos formais e iniciais do projeto, como o estabelecimento do quanto se 

deve investir e organização e formalização da documentação do empreendimento. 

Aqueles conflitos que estão relacionados aos meios, ou seja, às decisões 

técnicas utilizadas para atingir determinada meta, avaliando o desempenho, são 

denominados conflitos de avaliação técnica da qualidade. Além disso, as 

discordâncias para esse tipo de conflito não somente estão relacionadas às 

ferramentas e performance para a realização de determinadas etapas do projeto, mas 

também ao “trade-off”, que é o ato de escolher determinada coisa em detrimento de 

outra (CARVALHO e REBECHINI, 2011). 

Em conformidade com Vezzoni et al. (2013), a disponibilidade e qualificação 

dos recursos humanos podem gerar conflitos quando diz respeito aos acordos feitos 

entre os gestores de projetos e às pessoas de outras áreas funcionais. Isso é 

decorrente do fato que, apesar de estarem trabalhando em outras áreas funcionais, 

essas pessoas ainda estão submetidas a autoridade superior, que é o gestor de 

projetos. Os catalisadores que influenciam no ápice desses conflitos são as 

qualificações e quantidades dos recursos técnicos. 

É facilmente perceptível que, não somente no ambiente de projetos, mas 

também em outros locais de trabalho, os custos são um dos maiores precursores de 

desavenças. O fato anteriormente relatado acontece, pois, a diferença entre os custos 

estimados e realizados, por exemplo, podem causar limitações no desenvolvimento 

de outras atividades, desavenças (em outros setores) e influências no lucro da 

empresa. 
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Os desacordos sobre a duração de determinadas atividades do projeto, 

detalhamento dessas, tempo e sequência são as causas dos conflitos relacionados à 

programação de atividades. Vale salientar que esses são observados desde as 

primeiras suposições sobre a duração do projeto, crescendo ao longo da realização 

das tarefas (GOLDRATT, 2009). 

Os conflitos de personalidade se restringem à categoria interpessoal e 

intrapessoal, definidas no primeiro parágrafo dessa seção, e, normalmente, ocorrem 

quando há mudanças ao longo da realização do projeto.  Essas alterações são 

referentes, basicamente, àquelas que ocorrem na equipe e na liderança e, assim, 

geram conflitos internos em uma pessoa ou externos entre duas ou mais. 

3.2 Fases do conflito 

Thamhain e Wilemon (1975) realizaram uma pesquisa com embasamento 

científico sobre a variação da intensidade dos conflitos. Para isso, os autores 

avaliaram o ciclo de vida dos projetos e coletaram dados e informações, chegando a 

conclusões sobre as ocorrências e periodicidade dos conflitos em cada etapa. Dessa 

forma, os mesmos desenvolveram o seguinte gráfico que pode ser visualizado na 

Figura 1. 

 

Figura 1: Gráfico sobre a intensidade dos conflitos no ambiente de projetos 

 

Fonte: Adaptado de Thamhain e Wilemon (1975) 
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Essas conclusões foram de extrema importância no âmbito da gestão de 

projetos, visto que, assim é possível visualizar os conflitos que ocorrem com mais 

intensidade. Além disso, com essas observações, é possível que os envolvidos 

tenham consciência do que é mais relevante nas variadas fases do ciclo do projeto, 

como pode ser visto na Figura 2. 

 

Figura 2: Gráfico sobre o ciclo de vida do projeto e a intensidade dos conflitos 

 

Fonte: Adaptado de Thamhain e Wilemon (1975) 
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Ainda sobre as Figuras 1 e 2, observa-se que o conflito de cronograma é o que 

ocorre com mais frequência durante o ciclo de vida do projeto. A explicação para o 

fato anteriormente mencionado se deve às restrições de prazos e cobranças, as quais 

ocasionam grandes níveis de desavenças e estresse.  

Mais especificamente, examinando a Figura 2, é perceptível, a partir da linha 

pontilhada, que a maior intensidade dos conflitos ocorre nas fases do planejamento 

do projeto e durante a execução dos mesmos. Basicamente, pelo fato de, nestas 

fases, ter uma maior colaboração de trabalhadores de diferentes setores e as ideias 

são colocadas em prática com maior intensidade, as divergências se desenvolvem 

mais intensamente e com mais frequência. 

3.3 Estratégias para lidar com os conflitos 

Em conformidade com os descrito no PMBOK (PMI, 2015), há cinco técnicas e 

estratégias mais convencionais para solucionar os conflitos, sendo essas: 

retirar/evitar, suavizar/acomodar, comprometer/reconciliar, forçar/direcionar, 

colaborar/resolver o problema. O grau de satisfação de ambos os envolvidos 

relacionado às técnicas aplicadas é resumido na Figura 3. 

 

Figura 3: Grau de satisfação após tratar conflitos 

 

Fonte: Adaptado de Radar Projetos (2018) 
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A retirada/evitar, como pode ser visto na Figura 3, é a técnica de estratégia para 

lidar com conflitos em que o grau de satisfação de ambos os envolvidos tende a zero, 

visto que não há solução do problema e sim a postergação desse. Essa técnica é 

ineficiente, na maioria das vezes, já que o conflito pode reaparecer futuramente. 

Entretanto, em algumas situações, pode ser eficiente, pois, ao se adiar a questão a 

ser solucionada, supõe-se que a equipe deverá estar mais preparada e amadurecida 

para sugerir possíveis soluções posteriormente (COOPER, 2009). 

Mais conhecida popularmente como “panos quentes”, a técnica 

suavizar/acomodar consiste em um acordo entre os profissionais envolvidos, porém 

não há resolução efetiva do conflito. Nesse caso, como analisado na figura 3, somente 

uma das partes sai com um alto grau de satisfação, pois há abdicação de benefícios 

de algumas pessoas em pró das necessidades das outras para que não haja 

desordem no ambiente de projetos. Vale ressaltar que, dessa forma, o conflito também 

poderá reaparecer futuramente. 

Comprometer/reconciliar é a única técnica em que há satisfação parcial dos 

envolvidos, ou seja, é conveniente ser utilizada quando todas as partes estão 

dispostas a abdicar de certos benefícios. Dessa forma, o conflito é resolvido de 

maneira temporária ou parcial. 

Forçar/direcionar, segundo Castro e Carvalho (2010), é uma estratégia 

impositiva, visto que uma das partes está sujeita a aceitar o ponto de vista da outra e 

isso ocorre, pois há uma relação de poder e hierarquia no empreendimento. Por 

conseguinte, após a resolução do conflito, somente uma das partes sai 100% 

satisfeita, como pode ser observado na Figura 3. Geralmente, essa estratégia é 

aplicada em situações emergenciais, pois não há disponibilidade de tempo para 

discutir soluções que agradem efetivamente todos os envolvidos. 

A última estratégia, porém, não menos importante, é colabora/resolver o 

problema, a qual ambas as partes saem satisfeitas após a resolução do problema. 

Basicamente, essa técnica consiste em avaliar os diversos pontos de vistas dos 

envolvidos e, assim, há a cooperação de todos. O diálogo é uma ferramenta 

importante para a utilização dessa estratégia, pois proporciona a agregação de 

diversas opiniões e, dessa forma, visa-se ao consenso e comprometimento por parte 

de todos os envolvidos na situação. 
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4 CONCLUSÃO 

Diante do exposto, conclui-se que os conflitos estão, rotineiramente, presentes 

nas mais diversas fases de projeto. Além disso, esses possuem diversas 

classificações e fases, sendo presentes em maior intensidade nas fases de 

planejamento e execução, pois há maior pressão e cobrança de prazos durante esses 

períodos. Entretanto, há estratégias para lidar com esses conflitos e, a depender da 

situação, cada uma tem uma certa aplicabilidade, sendo eficazes, na maioria das 

vezes, pelo menos para uma das partes envolvidas. É perceptível que o fato 

anteriormente descrito só é válido se o gerente de projetos ter conhecimento sobre as 

estratégias e suas finalidades. Além disso, os conflitos nem sempre só trazem 

malefícios aos envolvidos, visto que, quando solucionados, por exemplo, podem 

ajudar a substanciar as relações intrapessoais entre os membros da equipe. 
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