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GERENCIAMENTO DE CONFLITOS EM IMPLEMENTAÇÃO DE 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SUA RELAÇÃO COM A ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL 

 
 
Resumo 
 
Técnicas de gestão nem sempre são utilizadas em pequenas e médias empresas, especialmente 
quando seus proprietários não são formados na área da Administração de Empresas. Conflitos 
de processos, tarefas ou interpessoais podem surgir devido à falta de estrutura bem definida, 
característica de empresas desse porte. Estes conflitos, no entanto, são percebidos quando há 
falha de comunicação entre seus colaboradores. O objetivo deste trabalho é relacionar as 
condições de comunicação que indicavam a existência de algum tipo de conflito, por meio de 
um estudo de caso de uma pequena empresa da área de educação em fase de implementação 
de gerenciamento de projetos. Concluiu-se que a empresa pode definir melhor sua estrutura, já 
que, durante o processo de implementação de gerenciamento de projetos, os colaboradores 
estabeleceram suas responsabilidades e atribuições. 
 
Palavras-chave: gerenciamento de projetos; gerenciamento de comunicação em projetos; 
estrutura funcional; gerenciamento de conflitos. 
 
 
Abstract 
 
Management techniques are not always used in small and medium-sized enterprises, 
especially when their owners are not graduated in the area of Business Administration. 
Process, task or interpersonal conflicts may appear due to the lack of a defined organizational 
structure, which is a characteristic of companies of this size. These conflicts, however, are 
identified when there is a lack of communication between their collaborators. The objective of 
this work is to relate the communication conditions that indicated the existence of some type 
of conflict, through a case study of a medium-sized company in the education area in the 
phase of implementation of project management. It was concluded that the company could 
better define its structure, since during the process of implementation of project management 
the employees established their responsibilities and attributions. 
 
Keywords: project management; communication management in project; functional structure; 
conflict management. 
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1 Introdução 
 

Pequenas e médias empresas enfrentam dificuldades por não terem técnicas de gestão, 
por conta de sua origem, que é ligada à área de especialidade de seus fundadores. A estrutura 
horizontal, que é uma característica dessas empresas, assim como a falta de hierarquia, 
permitem que a alta gerência tenha uma relação mais próxima com o empregado. Por outro 
lado, isso pode aumentar a ocorrência de conflitos interpessoais (Ghobadian & Gallear, 1997).  

Este relato técnico apresenta um estudo de caso único realizado em uma empresa de 
médio porte, da área de educação, que comercializa cursos na internet. Fatores que 
determinam a capacidade de uma empresa crescer são as competências do proprietário que 
também atua como gestor e como ele gerencia os recursos disponíveis em seu negócio 
(Mazzarol, Reboud, & Soutar, 2009).  

O proprietário da empresa estudada neste relato, cuja área de formação é a de Direito, 
passou a enfrentar dificuldades na rotina da empresa, principalmente por não possuir 
conhecimentos em administração de empresas, o que dificultou que o crescimento de sua 
empresa fosse bem estruturado. Em casos similares, quando esses conhecimentos estão 
presentes, há uma tendência de que a empresa trabalhe com uma estrutura funcional (Fonseca, 
Hernández, Lima, & Campos, 2013), o que ocorria na empresa estudada até 2014. 

Na estrutura funcional, cada departamento tende a ser orientado para atender suas 
próprias necessidades, não as do cliente (Carvalho & Rabechini Jr., 2017). No entanto, dada à 
forma como seus cursos são produzidos, a empresa poderia trabalhar com uma estrutura 
voltada a projetos, por conta da natureza dos cursos que comercializa. Após esse 
entendimento, a empresa optou por implementar o gerenciamento de projetos como forma de 
criação e produção de cursos.   

Durante a fase de implementação de gerenciamento de projetos na empresa, foram 
identificados, que seus colaboradores reportaram diversos problemas na execução dos 
projetos. O mais grave, de acordo com a maioria, era a falha de comunicação, especialmente 
entre a abertura do projeto e o início de seu planejamento e execução. A equipe de 
implementação criou diferentes formas de realizar a abertura do projeto. Foram criadas 4 
versões diferentes, testadas em 30 projetos até que foi criado um modelo de termo de abertura 
que resolveu os problemas de comunicação e do entendimento da equipe sobre os projetos da 
empresa.  

A discussão levantada durante o processo de evolução do modelo de termo de abertura 
gerou um questionamento que deu origem a este trabalho: se os conflitos encontrados estavam 
realmente ligados à comunicação ou havia outros fatores como problemas relacionados a 
processos e tarefas. Comunicação é uma condição que leva os envolvidos a perceberem que 
há um conflito, que pode ser de tarefa, de processo ou de relacionamento (Robbins, 
2005/1943). 

O objetivo deste relato é relacionar as condições de comunicação que permitiam a 
identificação de qualquer um dos três tipos de conflitos: tarefa, processo ou de 
relacionamento. Possivelmente, muitos problemas de comunicação enfrentados pelos 
colaboradores da empresa podem ser de conflitos de processo, já que conflitos de processo 
representam problemas na maneira como o trabalho é distribuído, os cronogramas e fluxos de 
trabalho (Behfar, Mannix, Peterson, & Trochim, 2011).  

Este trabalho, além desta introdução, é composto por uma seção de referencial teórico, 
que contextualiza as características das pequenas e médias empresas, conceitos, características 
e formas de lidar com conflitos de processos, além de maneiras pelas quais a estrutura 
organizacional pode ser influenciada e redesenhada para o alcance de melhores resultados 
numa estrutura para gerenciamento de projetos. Em seguida, são mostradas a metodologia e a 
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análise de dados e os resultados, que apresentam as informações extraídas dos dados 
levantados e, por fim, as considerações finais.  

 
2 Referencial Teórico 
 

Para atender o objetivo deste trabalho é importante que, à medida que a situação 
problema da empresa estudada seja relatada, se estabeleça a ligação dos fenômenos 
encontrados com os estudos de autores acerca dos assuntos envolvidos nesta análise. Dessa 
forma, esta seção busca explicar como teorias explicam as situações vividas pela equipe de 
implementação de gerenciamento de projetos na empresa estudada. Partindo do fato de que a 
empresa é de médio porte, entender suas características permite entender as dificuldades 
enfrentadas pela alta gestão da empresa e pelos colaboradores em geral. 
 
2.1 Diagnóstico da situação problema 

Quando foi iniciada a implementação de gerenciamento de projetos na empresa, o 
desafio da equipe envolvida neste processo, composta pelo coordenador pedagógico da escola 
(especialista em gerenciamento de projetos) e pelos analistas de qualidade e de planejamento, 
foi transmitir aos demais colaboradores os conceitos de projetos e como a empresa poderia, 
ainda que com estrutura funcional, trabalhar utilizando gerenciamento de projetos.  

Ainda no início de cada projeto, foi identificado que a maior dificuldade era que os 
colaboradores de cada área funcional entendessem o escopo do projeto, o que dificultava o 
planejamento e a execução das tarefas. Tanto a alta gestão, como a equipe de implementação 
de gerenciamento de projetos e os demais colaboradores atribuíam este fato à falta ou falha de 
comunicação: os colaboradores alegavam que as informações chegavam muito específicas, 
dificultando o entendimento do contexto em que o projeto estava inserido; ora recebiam 
detalhes desnecessários, ora poucas informações. 

As comunicações do projeto podem ser responsáveis pelo sucesso ou fracasso de um 
projeto, ao passo que lida com as expectativas dos stakeholders, incluindo a equipe do 
projeto. Ainda, a eficácia de projetos depende de um conjunto de processos sociais (Carvalho 
& Rabechini Jr., 2017). Essa colocação justifica a percepção dos colaboradores acerca da 
comunicação. 

Os colaboradores da empresa se reuniram e decidiram que a comunicação seria 
facilitada se a abertura do projeto fosse divulgada por meio de um termo de abertura de 
projeto (TAP) padrão: a equipe de implementação desenvolveria um novo modelo, que seria 
aprimorado conforme sua utilização nos próximos projetos, desde que tivessem informações 
necessárias a todos os stakeholders e já delimitasse o que se esperava de cada área funcional. 
O objetivo da equipe era diminuir o encaminhamento hierárquico, forma como a alta gestão 
lida com conflitos em estruturas funcionais, em que tudo passa pelo gerente de cada área 
(Kerzner, 2011).  

A evolução do modelo TAP desenvolvido pela empresa passou a trazer ou suprimir 
informações, de acordo com o retorno apresentado pela equipe. Essa avaliação realizada ao 
longo do tempo permite que sejam levantadas as primeiras evidências que serão trabalhadas 
na discussão e análise dos dados. Para tornar a compreensão mais clara e objetiva, a Tabela 1 
apresenta os modelos criados, quantos projetos foram realizados a partir de cada um deles e 
também as observações da equipe.  

Para efeito de classificação e simplificação, os TAPs analisados foram classificados de 
acordo com sua principal característica quanto ao formato: por extenso (texto completo, com 
começo meio e fim, justificativa, objetivos, contexto estratégico, e demais características) ou 
por tópicos (subtítulos com as principais características) e dispostos nas Tabelas 1 e 2. 
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Tabela 1: 
Termos de abertura produzidos pela empresa na fase de implementação 
Modelo Projetos Formato Principais Características Considerações da equipe 
Modelo 1 A, B, C, 

D, E, F, G 
e H 

Por extenso Em média 6 páginas. 
Histórico, justificativa, 
público-alvo e demais 
características técnicas, além 
de detalhes como a escolha do 
corpo docente para cada 
projeto. A ordem das 
informações é cronológica – 
desde a ideia e a motivação 
que levou à criação do projeto 
até a entrega. Incluía até 
características de destaque 
para a equipe de vendas. 

Os gerentes funcionais e alguns 
membros da equipe consideraram 
muito importante todas as 
informações, pois os auxiliaram a 
nortear seus trabalhos. Os demais 
membros da equipe, no entanto, 
não conseguiram extrair 
informações objetivas do texto 
completo. 

Modelo 2 I, J, L, M, 
N e P 

Por extenso Em média 5 páginas. Versão 
reduzida do Modelo 1. 
Contém todas as informações, 
mas de forma mais resumida, 
com o objetivo de reduzir a 
quantidade de textos, não de 
informações presentes. 
Destaque para a utilização de 
cores como forma de 
correlacionar assuntos 
relacionados no documento. 

Os gerentes funcionais 
mantiveram sua opinião quanto ao 
modelo. Os demais colaboradores 
não gostaram, pois tinham ainda 
muitas páginas de leitura, mas 
nem todas as informações eram 
necessárias a todas as áreas e 
ainda dependiam de seu gerente 
funcional para repassar as 
informações, já como tarefas. 

Nota. Fonte: elaborada pelo autor. 
 
Os primeiros modelos criados foram os modelos 1 e 2 que tinham como objetivo trazer 

o maior número de informações possível, já que a necessidade levantada pela empresa 
estudada era resolver os problemas relacionados à falta de comunicação. Primeiramente, a 
equipe procurou abastecer a equipe com tudo o que pudesse ser interessante a qualquer um 
dos membros das áreas funcionais da empresa. 

Depois da realização dos projetos executados a partir do modelo 2, a equipe de 
implementação se reuniu com os demais colaboradores a fim de buscar mais informações que 
permitissem buscar uma nova forma de comunicação. Nesta etapa foram encontrados indícios 
de que o problema, em si, não era de comunicação. Em seguida, foram idealizados os modelos 
3 e 4. Suas características estão dispostas na Tabela 2.  
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Tabela 2: 
Termos de abertura categorizados produzidos pela empresa na fase de implementação 
Modelo Projetos Formato Principais Características Considerações da equipe 
Modelo 3 Q, R, S, T, 

U e V 
Por tópicos 2 páginas. Primeira página 

com orientações gerais, em 
tópicos, com foco nas 
informações necessárias para 
entendimento do projeto.   
A segunda página traz 
informações mais 
específicas, separadas por 
cores, separadas por área 
funcional.  

Melhora na aceitação do novo 
modelo, principalmente quanto à 
objetividade com que as 
informações estavam dispostas e a 
facilidade em encontrar as 
informações. Com duas páginas, 
facilitou a seleção das 
informações do documento. 
Alguns membros da equipe, no 
entanto, sentiram falta da 
contextualização dos projetos.  

Modelo 4 X, Z, AA, 
AB, AC, 
AD, AE, 
AF, AG, e 
AH 

Por tópicos / 
por extenso 

2 páginas. É uma variação 
do Modelo 3, mas deixa a 
opção de, em alguns 
espaços, haver um texto por 
extenso para melhor 
entendimento. 

O modelo foi aprovado por todos, 
especialmente por sua clareza: na 
primeira página, informações 
gerais traziam contexto, 
justificativa, observações, 
enquanto a segunda apresentava 
características essenciais para a 
continuidade.  

Nota. Fonte: elaborada pelo autor. 
 
Os modelos 3 e 4, sendo o último o escolhido pelos membros da equipe como sendo o 

mais apropriado e que conseguiu atender às necessidades de todos os departamentos, equipes 
e indivíduos, têm uma característica diferente dos modelos 1 e 2: a sua categorização foi feita 
com base nos processos inerentes ao projeto. Conflitos desta natureza representam a maneira 
como o trabalho é distribuído, os cronogramas e fluxos de trabalho (Behfar, Mannix, 
Peterson, & Trochim, 2011). 

No entanto, também foi identificado nos modelos 3 e 4 alto índice de aprovação 
quanto à utilização de cores e a forma como as informações estavam dispostas. Kerzner 
(2011) fala sobre a importância dos recursos visuais numa boa comunicação e sobre como 
informar os funcionários dos fatos, já que estes precisam compreender a informação, não 
apenas recebê-la.  

A partir da evolução do termo de abertura da empresa estudada este trabalho pauta sua 
pesquisa a fim de identificar quais são as condições de comunicação que levaram ao 
entendimento dos conflitos de processos.  

 

3 Metodologia 
 

A fim de atingir o objetivo deste relato, foi utilizado como método o estudo de caso 
único, que investiga um fenômeno dentro de seu contexto prático, principalmente quando seus 
limites não estão claros, conforme recomendado por Yin (2015). Para a realização deste 
estudo de caso único foram propostas duas etapas de levantamento de dados, identificadas 
como as mais recomendadas por Creswell (2009), que compara diferentes formas de coleta, 
indicando-as para determinados tipos de pesquisa: análise documental (atas de reunião, 
memorandos, comunicações oficiais e os organogramas sugeridos ao longo do processo de 
reestruturação) e entrevistas.  

O estudo de caso foi realizado em três fases: na etapa I, os TAPs foram analisados e, 
deles foram selecionadas palavras-chave que traduzam a avaliação dos colaboradores 
envolvidos. Em seguida, na etapa II, foram realizadas entrevistas com os gerentes das 4 áreas 
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funcionais da empresa, beneficiadas pela criação do modelo padrão de TAP: atendimento, 
estúdio de produção, produção de materiais e marketing.  

O objetivo das entrevistas realizadas na etapa II é confrontar as informações 
levantadas pela análise documental descrita no diagnóstico da situação problema, inclusive 
verificando se há relação entre as respostas dos entrevistados e as palavras-chave propostas 
durante a execução deste trabalho. 

Por fim, a etapa III buscou nas teorias relacionadas quais evidências que podem 
relacionar as palavras-chave identificadas nas etapas I e II com as teorias estudadas, a fim de 
se atingir o objetivo deste trabalho. 

 
3.1 Fase I – Análise documental 

Para a realização desta fase, foram recolhidos na empresa e-mails, atas de reunião, 
memorandos e demais documentos que pudessem levantar evidências para a condução deste 
relato técnico. Parte do que foi identificado nestes documentos foi utilizado do diagnóstico da 
situação problema, em que foram identificados 4 modelos de TAP.  

A partir da análise que resultou na Tabela 1, foram atribuídas, a cada um dos modelos 
de TAP, palavras-chave que descrevam o tipo de documento, quanto ao seu conteúdo (que 
tipo de informação forneciam) e quanto ao seu formato (como as informações estavam neles 
dispostas). Com base nas palavras-chave de cada modelo, foram listadas teorias estudadas que 
estavam relacionadas a cada tipo de modelo.  

 
3.2 Fase II – Entrevistas  

A triangulação é indicada para o estudo de caso para que se confronte diferentes fontes 
de evidência como forma de validar o estudo, pois têm o objetivo de lidar com tópicos já 
estabelecidos, desde que as questões sejam cuidadosamente escolhidas (Yin, 2015).  Foram 
realizadas entrevistas com os gerentes funcionais da empresa estudada para confrontar a 
análise documental com a vivência destes profissionais. 

O roteiro de entrevistas foi elaborado com o cuidado de que as perguntas não 
pressionassem os entrevistados e nem influenciassem as repostas. Nesse sentido, se o intuito 
era saber que tipo de fenômeno estava sendo utilizado (se de falha de comunicação ou de 
conflito, por exemplo), a pergunta realizada era acerca de sua rotina antes e depois de cada 
modelo, como ele desempenhava seu trabalho a partir deles. Este cuidado garantiu que os 
entrevistados não fossem influenciados de forma alguma. 

  
3.2.1 Entrevistados 
A seleção dos entrevistados foi feita levando em consideração a posição deles na 

estrutura funcional da empresa: os 4 entrevistados são os gerentes funcionais de cada área da 
empresa – atendimento, estúdio de produção, produção de materiais e divulgação. Essa 
escolha teve como base o fato de que sendo os entrevistados do mesmo nível hierárquico, seu 
nível de participação tanto no processo de implementação do gerenciamento de projetos como 
no aprimoramento dos modelos de TAP foi equânime. 

 
4 Análise de Dados e Resultados Obtidos 
 

Como forma de atribuir confiabilidade à análise realizada neste trabalho, foi adotada a 
estratégia analítica da construção da explicação, em que os dados foram tratados durante a 
realização do levantamento dos dados, de modo que cada fase era feita com base no 
tratamento realizado na fase anterior.  
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Essa estratégia permitiu que este trabalho fosse escrito como uma descrição de todo o 
estudo, fazendo uma explicação sobre o caso, já que este é o objetivo da construção da 
explicação (Yin, 2015). 

 
4.1 Análise documental 

Parte da análise documental realizada está descrita na introdução e no diagnóstico da 
situação problema. As palavras-chave de cada modelo, bem como as evidências inferidas a 
partir delas quanto às teorias a elas relacionadas estão descritas na Tabela 3.  

 
Tabela 3: 
Palavras-chave de cada modelo com base em teorias 
Modelo Palavras-chave Evidências nas teorias estudadas 
Modelo 1 Descrição 

Texto por extenso 
Detalhamento 
Informação 
Direcionamento 
Exagero 

Comunicação 
Estrutura organizacional 
Processos de gerenciamento de projetos 
Percepção de conflito 
 

Modelo 2 Descrição 
Texto por extenso 
Detalhamento 
Informação 
Direcionamento 
Exagero 
Formato 

Comunicação 
Processos de gerenciamento de projetos 
Percepção de conflito 
 

Modelo 3 Concisão 
Objetividade 
Clareza 
Eficácia 
Tarefas 
Equipe 
Atribuição 

Comunicação 
Conflitos de processos 
Conflitos de tarefas 
Conflitos de relacionamento 
Estrutura organizacional 

Modelo 4 Concisão 
Objetividade 
Clareza 
Eficácia 
Eficiência 
Tarefas 
Equipe 

Gerenciamento de comunicação 
Conflitos de processos 
Conflitos de tarefas 
Conflitos de relacionamento 
Estrutura organizacional 

Nota. Fonte: elaborada pelo autor. 
 
 

4.2 Entrevistas 
Com a análise das entrevistas, foi possível estabelecer a relação entre as evidências 

teóricas de cada modelo e a resposta dos entrevistados, para que fosse possível verificar se as 
teorias elencadas na Tabela 3 foram evidenciadas nas entrevistas realizadas. 

Nas entrevistas foram percebidas evidências teóricas de forma explícita, sendo 
mencionadas por eles logo no início de respostas, sem hesitação. No entanto, algumas outras 
evidências apareciam ao longo das entrevistas. Outras, ainda apesar de não aparecem 
explicitamente nas respostas, foram notadas ao se comparar, entre si, as respostas de alguns 
entrevistados.  
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4.3 Discussão 
Com a realização das entrevistas, foi possível relacionar os dados apresentados na 

Tabela 3 (evidências encontradas na análise documental) com as evidências obtidas na fase de 
entrevistas. Esta comparação está apresentada na Tabela 4. Cada evidência encontrada nesta 
fase do trabalho está classificada como explícita (o entrevistado respondeu exatamente o que 
descrito) ou implícita (foi percebida por meio da análise e interpretação de sua resposta).  

 
Tabela 4: 
Teorias percebidas nas entrevistas 
Modelo Palavras-chave Evidências nas teorias estudadas 
Modelo 1 Comunicação 

Estrutura organizacional 
Processos de gerenciamento de projetos 
Percepção de conflito 
 

Comunicação (explícita) 
Estrutura organizacional (implícita) 
Processos de gerenciamento de Projetos 
(implícita) 
Percepção de conflito (implícita) 

Modelo 2 Comunicação 
Processos de gerenciamento de projetos 
Percepção de conflito 

Comunicação (explícita) 
Estrutura organizacional (explícita) 
Percepção de conflito (explícita) 

Modelo 3 Comunicação 
Conflitos de processos 
Conflitos de tarefas 
Conflitos de relacionamento 

Conflitos de processos (explícita) 
Estrutura organizacional (explícita) 
Conflitos de processos (implícita) 
Conflitos de tarefas (implícita) 

Modelo 4 Gerenciamento de comunicação 
Conflitos de processos 
Conflitos de tarefas 
Conflitos de relacionamento 
Estrutura organizacional 

Comunicação (explícita) 
Conflitos de processos (implícita) 
Conflitos de tarefas (implícita) 
 
 

Nota. Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Acerca do modelo 1, as evidências obtidas nas entrevistas foram exatamente as 
mesmas. Os entrevistados afirmaram que este modelo resolveu problemas de comunicação. 
No entanto, ao se comparar a utilização dele com a forma como trabalhavam anteriormente 
(de forma intuitiva, a partir de informações repassadas pelo proprietário da empresa de forma 
não organizada), nota-se que o maior problema não era de comunicação.  

O gerente de divulgação diz que, a partir do modelo 1, “ficaram claras as 
responsabilidades de cada departamento. Eu não precisaria mais fazer coisas desnecessárias e 
não corria mais o risco de deixar de fazer algo importante”. Apesar de ser o responsável por 
uma área funcional, ele não sabia quais eram suas atribuições e o que deveria ser feito em seu 
departamento.  

Apesar de não estar descrito nas tabelas deste trabalho, um fato que foi tratado nas 
entrevistas foi a participação dos colaboradores na elaboração de cada modelo, bem como sua 
participação na criação do TAP de cada projeto executado pela empresa. Este assunto foi 
abordado com os entrevistados para entender se a participação deles na criação e evolução dos 
modelos teve relação com o desenvolvimento da estrutura organizacional da empresa.  

Destaca-se que a percepção de conflito e problemas estruturais são tratados de forma 
explícita já na análise do modelo 2. Apesar de ser classificado pelos entrevistados como sendo 
apenas uma versão mais objetiva do modelo 1, o gerente de divulgação destacou que como os 
colaboradores já sabiam suas atribuições e responsabilidades, o modelo 2 já não precisou 
trazer estas informações. Esta declaração indica que o modelo 1 cumpriu o papel de mostrar 
aos colaboradores qual era a estrutura da empresa e indicar os processos inerentes a cada um.  

Outro entrevistado, o gerente do estúdio de produção enfatizou que a quantidade de 
perguntas que lhe faziam diminuiu e que agora a organização como um todo entendia como 
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funcionava a criação e execução dos cursos.  Esta é mais uma evidência de que o problema 
que a empresa enfrentava não era apenas o de falta ou falha de comunicação.  

Os profissionais das áreas de divulgação e produção lidam com o projeto de forma 
técnica e tinham, antes mesmo do surgimento do modelo 1, uma visão mais ampla de 
projetos, e acabavam servindo como centralizadores de informações para as outras duas áreas. 
As áreas de atendimento e de produção de materiais não perceberam a evolução que ocorreu 
entre os modelos 1 e 2.  

Com relação à participação dos colaboradores da empresa de forma geral na 
elaboração do modelo 2 e na construção do TAP de cada projeto, apenas o departamento de 
atendimento passou a ser consultado: a equipe de implementação de gerenciamento de 
projetos passou a consultar sua equipe objetivamente para entender o que era relevante e quais 
as variações que poderiam ser encontradas em cada item que comporia o TAP.  

A equipe de atendimento, como foi analisado nas entrevistas, era a área mais carente 
de informações e sua participação na construção do modelo 2 foi percebida de forma positiva 
pela equipe. Com isso, todos os departamentos foram consultados para a criação do modelo 3. 

Durante as entrevistas, foi percebido que o modelo 3 representou algo novo, que 
trouxe não apenas um documento gerado com a integração de toda a equipe, como a 
possibilidade de enxergar os projetos e a empresa de forma mais ampla. A equipe de produção 
de materiais, de acordo com a entrevistada desta área, passou a entender com mais detalhes os 
projetos lançados, ao participar do preenchimento de cada TAP. Quando o TAP de cada 
projeto era divulgado, a equipe verificava quais entregas deveria realizar diretamente ao 
cliente e como poderia atender as outras áreas. 

Durante a comparação entre a análise documental e entrevistas sobre o modelo 3, 
surgiu uma divergência: acreditava-se que havia um conflito de relacionamento durante a 
utilização do modelo. No entanto, durante as entrevistas, foram encontrados indícios de que, 
na verdade, o que havia era o conflito de estrutura e que as áreas não haviam compreendido, 
ainda, quais os seus papéis na organização. Enquanto o gerente de atendimento considerou 
que o modelo 4 era completo e foi essencial para o bom desempenho de suas tarefas, o 
gerente do estúdio de produção percebeu que houve uma demora maior para que a equipe de 
atendimento entendesse a complexidade deste TAP. O gerente de divulgação diz, ainda, que a 
equipe de atendimento deve sentir dificuldade ao ler o documento.  

Foi percebido durante as entrevistas que a divergência entre estes departamentos 
estava mais ligada à quantidade de vezes que as equipes de divulgação e do estúdio de 
produção precisaram auxiliar e assessorar a equipe de atendimento do que à leitura e 
entendimento do TAP por esta equipe. Ainda, verificou-se que este posicionamento das áreas 
de divulgação e produção estava parcialmente relacionado com o fato de que, antes da 
introdução do modelo 1, os projetos eram solicitados a eles diretamente pelo dono da 
empresa. Por conta disso, eles estavam num grau de maturidade maior do que os outros 
departamentos. 

Destaca-se que nas entrevistas acerca do modelo 3, diferentemente do que proposto 
pela análise documental, a comunicação não apareceu como evidência. Mesmo se tratando de 
um modelo diferente, com cores, áreas de preenchimento, tabelas e imagens, o formato do 
documento perdeu seu destaque perante à evolução da percepção da estrutura da empresa, por 
parte de seus colaboradores.  

De forma geral, ao avaliarem o modelo 4, os entrevistados não foram capazes de 
dissociá-lo dos outros modelos, de forma que não foram capazes de analisá-lo isoladamente. 
Foi citado como o preferido por todos, com exceção do gerente de divulgação. Ele diz que, 
pessoalmente, ele se adapta melhor ao modelo 2, mas que como o modelo 4 funcionou melhor 
para a empresa, ele prefere ter mais dificuldades pessoais com ele, mas melhorar a interação 
com as outras áreas. 
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Ao final das entrevistas, foi pedido para que os entrevistados falassem sobre quais 
problemas da organização foram resolvidos (ou diminuídos) com a aplicação do último 
modelo. Eles entendem que o modelo 4 é o resultado de um trabalho que teve início desde o 
modelo 1 e, portanto, resolve, objetivamente e explicitamente problemas de comunicação. Em 
seguida, dizem que os problemas estruturais (conflitos de processo e tarefa) foram também 
resolvidos, e que hoje todos entendem como a empresa funciona e o papel que cada área 
funcional tem na organização.   

 
4.4 Resultados obtidos 

O resultado da análise de dados aponta que, diferentemente do proposto no 
diagnóstico da situação problema deste trabalho, o fenômeno que ocorria na empresa não era 
exclusivamente uma divergência conceitual: classificar como falta de comunicação o que 
poderia ser um indício da percepção de um conflito. Os dois fenômenos ocorriam: 
explicitamente, a falta de comunicação era identificada pelos colaboradores da empresa e, 
concomitantemente, conflitos de estrutura ocorriam, e foram percebidos implicitamente 
durante a utilização dos modelos de TAP.  

 A simples existência do termo de abertura resolveu dois problemas encontrados na 
organização: a falta de comunicação e sua estrutura. Da época em que a empresa não 
trabalhava com o gerenciamento de projetos até a utilização do modelo 4 em dez projetos, os 
colaboradores da empresa foram dividindo suas responsabilidades e atribuições de acordo 
com a área em que trabalhavam. Antes, apesar de estarem alocados em departamentos que 
representavam as áreas funcionais da empresa, não tinham suas responsabilidades e 
atribuições definidas. 

O problema é identificado como estrutural, uma vez que os entrevistados, ao se 
referirem a atribuições, tarefas e processos, estavam se referindo à sua atribuição na empresa, 
não nos projetos desenvolvidos. Neste caso, eram tratados como observações, ou casos 
especiais.  

Apesar de obter resultados com algumas diferenças em suas duas fases, o objetivo 
deste trabalho foi concluído à medida que foi estabelecida a relação entre a comunicação e os 
conflitos.   
 
5 Considerações Finais 
 

Este relato teve como objetivo verificar a relação entre as condições de comunicação 
que levam à percepção de um conflito, especialmente de processos, com falhas de 
comunicação. A intenção foi chamar a atenção de pequenas e médias empresas para a análise 
de conflitos. Nesse sentido, o intuito foi levantar, por meio de um estudo de caso único, como 
um conflito pode estar implícito em um problema.  

Durante a pesquisa, inclusive, foi possível notar momentos em que a equipe acreditava 
estar resolvendo problemas de comunicação, quando na verdade estavam desenvolvendo a 
estrutura da empresa que, apesar de estar departamentalizada, não havia estabelecido 
responsabilidades para suas áreas e colaboradores. 

Ao passo que este relato atingiu seu objetivo, foram levantadas, durante as entrevistas, 
outras informações que podem complementar este estudo, como o quanto o nível de 
maturidade em gestão de projetos de cada departamento, equipe ou gerente pode influenciar 
na percepção de conflitos.  

Apesar das limitações encontradas, este trabalho pode auxiliar profissionais que 
enfrentam problemas similares e que não pretendem ou não têm a possibilidade de estudar as 
teorias de forma profunda. 
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