
 

UNIVERSIDADE FEDERAL  DE PERNAMBUCO  - UFPE 
CENTRO DE INFORMÁTICA  – CIN 

POSGRADUAÇÃO  EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUILHERME GONÇALVES DE CARVALHO 

 

 

 

 

GESTÃO DE PROJETOS NA PERSPECTIVA DO PENSAMENTO SIS TÊMICO E 

DA TEORIA DE AÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECIFE 

2010 
 



 
 

 

GUILHERME GONÇALVES DE CARVALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO DE PROJETOS NA PERSPECTIVA DO PENSAMENTO SIS TÊMICO E 

DA TEORIA DE AÇÃO 

 

 

 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Centro de 
Informática da Universidade Federal de 
Pernambuco, como requisito para obtenção do 
título de Mestre em Ciência da Computação. 
 
Orientador : Hermano Perrelli de Moura, PhD. 
Co-orientador : Antônio Carlos Valença, PhD. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECIFE 
2010



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Catalogação na fonte 
       Bibliotecária Jane Souto Maior, CRB4-571  
  
 
Carvalho, Guilherme Gonçalves de       
     Gestão de projetos na perspectiva do pensament o 
sistêmico e da teoria de ação / Guilherme Gonçalves  de 
Carvalho - Recife: O Autor, 2010. 
       254 folhas: il., fig., tab., quadro 
 
       Orientador: Hermano Perrelli de Moura. 
       Dissertação (mestrado) Universidade Federal de 
Pernambuco. CIn. Ciência da Computação, 2010. 
 
       Inclui bibliografia e apêndice. 
        
       1. Gerenciamento de projetos.  2. Dinâmica d e sistemas. 3. 
Aprendizagem organizacional. I. Moura, Hermano Perr elli de 
(orientador).  II. Título. 
 
       658.404                           CDD (22. ed.)               MEI2011 – 059 

 
 



 
 



 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Desenvolver uma dissertação de mestrado é, sem dúvidas, um excelente desafio para 

aqueles que, como eu, preferem aventurar-se no mundo profissional, mas não querem se 

afastar das pesquisas e desafios científicos. Consegui unir esses dois mundos na medida em 

que associei minha pesquisa de mestrado à prática no mercado de trabalho. Em relação à 

abertura dessa oportunidade, não posso deixar de agradecer aos meus orientadores nesta 

empreitada, o professor Hermano Perrelli de Moura e o professor consultor Antônio 

Carlos Valença. Sou muito grato por tudo que fizeram por mim durante este período, se 

mostrando flexíveis e dispostos a ajudar sempre que necessário. Hermano, sempre tranquilo e 

paciente, me ajudou em tudo que estava ao seu alcance para que este trabalho pudesse ser 

concluído com êxito. Valença, por sua vez, me ensinou muito mais que teorias e conceitos 

importantes.  Mostrou-me, ao longo de nossa convivência, uma forma diferente de enxergar a 

vida, apreciando as coisas, ruins ou boas, e refletindo as razões delas existirem e serem como 

são. Estes dois, portanto, iluminaram meu caminho durante o desenvolvimento deste e de 

outros trabalhos, talvez ainda mais importantes para minha vida pessoal e profissional. 

O pilar essencial sobre o qual me apoiei durante toda minha vida e especialmente 

também neste período é composto por minha família e meus amigos. Tê-los perto de mim 

representa uma força única, capaz de me sustentar em qualquer desafio que possa surgir em 

minha vida. Logo, sou muito grato aos meus pais, meus irmãos, minha noiva e meus grandes 

amigos: 

Ao meu pai, Eduardo, sempre pensando à frente e me ajudando a entender quais são 

os melhores caminhos. 

À minha mãe, Mônica, uma verdadeira parceira, capaz de me estender a mão mesmo 

nos piores momentos, fazendo me sentir bem somente por estar ao seu lado.  

Aos meus irmãos, Eduardo e Henrique, os quais, cada um ao seu modo, me deram 

forças para ser sempre melhor. 

À minha noiva, Marina , uma grande parceira capaz de me dizer muito mais que 

qualquer palavra com um simples abraço, e que me fortalece a cada dia enquanto construímos 

sonhos juntos. 

E a todos os meus grandes amigos, na verdade, irmãos que escolhi para estar junto, 

conversar, aprender, ensinar, crescer, cada um com sua contribuição particular, mas todos 

compreensivos e pacientes com minhas grandes ausências. Especificamente neste desafio 

entraram juntos comigo quatro deles, César, Hector, Penaforte e Julião, e estamos, agora, 



 
 

defendendo trabalhos que acreditamos ter grande valor. No entanto, também agradeço a todos 

os demais que não foram menos importantes neste período, sempre dando apoio e oferecendo 

momentos de alegria e descontração. 

Ainda, além das pessoas já mencionadas, alguns grandes professores me oferecerem 

um pouco de seu conhecimento em conversas, orientações, revisões e dicas durante o 

desenvolvimento deste trabalho, entre eles Pedro Lincoln, Patrícia Tedesco, Fábio Silva, 

Ediane Souza, Alex Sandro Gomes e Fábio Campos, os dois últimos compondo minha 

banca junto aos meus orientadores. Agradeço também a todos aqueles que participaram da 

pesquisa de campo, seja nas entrevistas ou preenchendo os formulários de validação, pois 

foram essenciais para o resultado apresentado nesta dissertação. Por fim, agradeço à 

FACEPE, por tornar viável minha dedicação a este desafio. 



 
 

RESUMO 

 
Atualmente, várias organizações têm o propósito crescente de estudar, conhecer, difundir, 
capacitar, implementar e expandir o conhecimento, as metodologias, as práticas e as 
ferramentas empregadas na área de gestão de projetos. Assim, considera-se cada vez mais 
relevante a capacidade do gerente de compreender o funcionamento do projeto como um todo, 
ou seja, ser capaz de enxergar o projeto como um sistema composto por elementos inter-
relacionados dinamicamente e, simultaneamente, como um subsistema que faz parte de 
sistemas ainda mais complexos. A partir desta perspectiva, percebe-se que não é possível 
realizar uma ação única e isolada sem considerar os efeitos desta no sistema como um todo. 
Neste sentido, esta dissertação se propõe a apresentar um arcabouço teórico-prático 
compreendendo a complexidade em torno do ambiente de projetos e classificando os 
fenômenos em arquétipos, ou estruturas dinâmicas de causalidade. Para tal, foi construída e 
aplicada uma metodologia para mapeamento crítico de variáveis sistêmicas e seus respectivos 
relacionamentos dinâmicos em realidades complexas, a partir de uma pesquisa de campo com 
gerentes de projetos, de forma a comparar o que estes disseram com as regras gramaticais dos 
arquétipos sistêmicos. Na verdade, essa perspectiva sistêmica estimula a enxergar além dos 
erros individuais para realmente entender os problemas estruturais mais importantes. Com 
isso, foram identificados padrões de comportamento direta e indiretamente explicitados pelos 
gerentes de projeto, sendo estes descritos e apresentados na forma de arquétipos sistêmicos, o 
que favoreceu a proposição de um conjunto de boas práticas para a gestão sistêmica de 
projetos, ou seja, de práticas que favorecem a incorporação do pensamento sistêmico e da 
aprendizagem organizacional no dia a dia do gerente de projetos. 

 
Palavras-chave: Gestão de Projetos. Aprendizagem Organizacional. Pensamento Sistêmico. 
Arquétipos Sistêmicos. Teoria da Ação. Pesquisa de Prática. 



 
 

ABSTRACT 
 

Currently, several organizations have an increasing purpose of study, learn, disseminate, train, 
deploy and expand knowledge, methodologies, practices and tools employed in the area of 
project management. Thus, it has been considered significant the ability of managers to 
understand the operation of the project as a whole, or, in other words, to recognize the project 
as a system composed of dynamically interrelated elements and, simultaneously, as a 
subsystem that is a part of more complex systems. From this perspective, one realizes that it is 
not possible to perform a single action by itself without considering the effects of this action 
on the system as a whole. Therefore, this dissertation aims to present a theoretical and 
practical understanding of the complexity surrounding the projects environment by classifying 
the situations in archetypes, or dynamic structures of causality. To this end, a methodology 
was created and implemented for identifying critical systemic variables and their dynamic 
relationships in complex situations from a field research with project managers in order to 
compare what they said with the grammatical rules of the systems archetypes. In fact, this 
systemic perspective encourages seeing beyond the individual errors to really understand the 
most important structural problems. Thus, patterns of behavior directly and indirectly 
indicated by project managers were identified and, then, described and presented as system 
archetypes in order to support the proposition of a set of best practices for the systemic 
management of projects, i.e. practices that favor the incorporation of systems thinking and 
organizational learning in day-to-day of projects managers. 
 
Keywords: Project Management. Organizational Learning. Systems Thinking. Systems 
Archetypes. Guide of Best Practice. Practice Research. 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

Figura 1: Aspectos considerados na metodologia de gerenciamento de projetos   
      Fonte: PMI Brasil, 2009 ..................................................................................................... 23 

Figura 2: Benefícios obtidos com o gerenciamento de Projetos  Fonte: PMI Brasil, 2009 .... 24 

Figura 3: Nível típico de custos e pessoal ao longo do ciclo de vida Fonte: PMI, 2008 ........ 25 

Figura 4: Interação entre grupos de processos de gerenciamento de projetos  
      Fonte: PMI 2008 ................................................................................................................. 33 

Figura 5: Nível de sobreposição das interações dos grupos de processos Fonte: PMI, 2008 . 34 

Figura 6: Interações nos processos de gerenciamento de projetos Fonte: PMI, 2008 ............ 35 

Figura 7: Exemplo de relacionamentos causais ...................................................................... 58 
Figura 8: Exemplo de relacionamento com retardo ................................................................ 59 

Figura 9: Ciclos de reforço de motivação pessoal................................................................... 59 
Figura 10: Ciclo de balanceamento ......................................................................................... 60 
Figura 11: Processos metodológicos ....................................................................................... 72 
Figura 12: Distribuição dos tipos de arquétipos ao longo da coleta ....................................... 79 

Figura 13: Distribuição percentual dos tipos de arquétipo no todo ........................................ 79 

Figura 14: Evolução da coleta com novos arquétipos e variáveis........................................... 80 

Figura 15: Variação na quantidade de arquétipos após síntese ............................................... 84 

Figura 16: Relações circulares diretas com Apoio administrativo .......................................... 90 

Figura 17: Gráfico de correlação das variáveis em relação aos critérios ................................ 91 

Figura 18: Mapa sistêmico da competitividade entre as empresas ......................................... 94 

Figura 19: Engajamento da equipe alivia pressão na gestão do projeto.................................. 97 

Figura 20: Crescimento do controle gerencial e abertura para inovação ................................ 99 

Figura 21: Crescimento da equipe, da gestão e do projeto limitados pelos custos  
      do projeto .......................................................................................................................... 101 

Figura 22: Engajamento descontrolado da equipe ................................................................ 104 

Figura 23: Qualidade e engajamento da equipe podem gerar otimismo excessivo .............. 106 

Figura 24: Concorrência de projetos na empresa como fator limitante ................................ 107 

Figura 25: Decisões apressadas podem gerar riscos negativos ............................................. 109 

Figura 26: Cuidado com riscos desacelera processo decisório ............................................. 110 

Figura 27: Foco do gerente como ação essencial para manter o crescimento da equipe ...... 114 

Figura 28: Subinvestimento no foco gerencial a partir do engajamento e alinhamento 
       crescente da equipe .......................................................................................................... 116 

Figura 29: Relaxamento na cobrança dos resultados ............................................................ 118 

Figura 30: Prazos muito curtos prejudicam capacidades e transparência ............................. 120 

Figura 31: Desafios e inovação em excesso diminuem o controle gerencial ........................ 123 

Figura 32: Elevação nos custos do projeto prejudicam qualidade do ambiente ................... 124 

Figura 33: Qualidade da equipe esconde carência de controle gerencial .............................. 126 

Figura 34: Falta de apoio administrativo dificulta cuidado com riscos e controle gerencial 127 

Figura 35: Gerente de projetos como mediador do esforço da equipe e dos investimentos  
       da empresa na equipe do projeto ..................................................................................... 130 
Figura 36: Equívocos do gerente que podem prejudicar o engajamento e o controle  
       do projeto ......................................................................................................................... 133 

Figura 37: Parceria entre empresa e gerente ameaçada pelos prazos curtos e/ou pelo  
      excesso de atividades ........................................................................................................ 135 

Figura 38: Criatividade e inovação versus controle e estabilidade ....................................... 137 

Figura 39: Atores sem comprometimento e lentos prejudicam eficiência da gestão ............ 139 

Figura 40: Necessidade de equilíbrio entre controle e agilidade .......................................... 141 

Figura 41: Centralização e excesso de zelo com as atividades ............................................. 143 



 
 

Figura 42: Aumento do trabalho operacional reforça controle e apoio, mas prejudica 
       ambiente e inovação ........................................................................................................ 146 

Figura 43: Prazos maiores favorecem inovação, mas aumentam pressão sobre gerente ...... 147 

Figura 44: Prazos maiores favorecem gestão de pessoas, mas aumentam pressão  
      sobre gerente ..................................................................................................................... 148 

Figura 45: Crescimento do controle gerencial e esforço da equipe em contrapartida  
      ao engajamento e qualidade da equipe ............................................................................. 150 
Figura 46: Enfraquecimento do gerente e do projeto em função do crescimento nos  
      custos ................................................................................................................................ 152 

Figura 47: Crescimento da empresa e do escopo dos projetos .............................................. 153 

Figura 48: Atrasos sucessivos nas entregas do projeto ......................................................... 155 

Figura 49: Impactos do alongamento do processo de negociação com fornecedores ........... 156 

Figura 50: Controle variável de acordo com necessidades do momento .............................. 159 

Figura 51: Esforço da equipe para alcançar o sucesso do projeto ......................................... 161 

Figura 52: Crescimento nos custos do projeto causando tensão emocional e criativa .......... 163 

Figura 53: Controle de qualidade ameaçado pelo aumento nos custos ................................. 164 

Figura 54: Impacto dos prazos no projeto ............................................................................. 166 
Figura 55: Necessidade de pesquisas e sua influência sobre os prazos do projeto ............... 167 

Figura 56: Variedade de projetos na empresa sem controle gerencial prejudica  
      agilidade nas decisões ....................................................................................................... 168 

Figura 57: Trabalho operacional pendente aumenta prazos e controle gerencial ................. 169 

Figura 58: Importância da reflexão sobre os resultados ........................................................ 171 

Figura 59: Otimismo excessivo coloca sucesso do projeto em risco .................................... 172 

Figura 60: Controle gerencial e engajamento da equipe fazem variar foco do gerente ........ 175 

Figura 61: Controle gerencial flexível para sucesso do projeto ............................................ 178 

Figura 62: Escalada entre a eficiência da equipe e do gerente do projeto ............................ 179 

Figura 63: Fatores que aumentam simultaneamente prazos e qualidade do projeto ............. 181 

Figura 64: Prazos variando de acordo com nível de aversão ao risco .................................. 182 

Figura 65: Alinhamento reforça engajamento e excesso de esforço diminui ....................... 184 

Figura 66: Engajamento da equipe como diferença entre sucesso e mudanças do projeto ... 185 

Figura 67: Impacto da gestão/compartilhamento do conhecimento no projeto .................... 187 

Figura 68: Atendimento a projetos com escopo grande ........................................................ 189 

Figura 69: Alta administração quer sucesso e qualidade com projetos rápidos .................... 190 

Figura 70: Qualidade e engajamento da equipe e qualidade do produto aliviam  
      controle e foco do gerente ................................................................................................ 193 

Figura 71: Esforço excessivo prejudica qualidade do ambiente e engajamento da equipe ... 195 

Figura 72: Apoio administrativo e outros fatores prejudicados pelos custos altos ............... 197 

Figura 73: Controle gerencial para manutenção do sucesso do projeto ................................ 199 

Figura 74: Crescimento da empresa afeta capacidade de observação e proximidade  
      com clientes ...................................................................................................................... 201 

Figura 75: Soluções para excesso de mudanças no projeto .................................................. 204 

Figura 76: Controle e esforço para reduzir ameaças ao projeto ............................................ 206 

Figura 77: Adiamentos como solução para os atrasos do projeto ......................................... 208 

Figura 78: Centralização e excesso de zelo prejudicam foco e prazos no longo prazo ........ 210 

Figura 79: Soluções para o desconhecimento de informações do projeto ............................ 212 

Figura 80: Soluções para o desconhecimento de informações do projeto II ......................... 213 

Figura 81: Estratégias para redução dos prazos .................................................................... 215 
Figura 82: Otimismo excessivo da equipe ............................................................................ 216 



 
 

LISTA DE QUADROS E TABELAS 
 

Quadro 1: Condições de erro e estratégias de ação ................................................................. 49 
Tabela 1: Quantidade, alinhamento e coerência dos arquétipos por tipo ................................ 82 

Tabela 2: Variáveis mais relevantes pela presença nos discursos durante as entrevistas ....... 85 

Tabela 3: Variáveis mais relevantes pela frequência nos arquétipos ...................................... 86 

Tabela 4: Variáveis mais relevantes pelo peso holográfico .................................................... 88 

Quadro 2: Competências-em-uso exigidas ou desafios da aprendizagem do gerente  
de projetos ....................................................................................................................... 230 

Quadro 3: Práticas que exigem competências-em-uso ou aprendizagem de ciclo duplo ..... 231 



 
 

SUMÁRIO 
 

1- INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 13 
1.1- MOTIVAÇÃO .............................................................................................................. 14 
1.2- JUSTIFICATIVA ......................................................................................................... 15 
1.3- OBJETIVOS DA PESQUISA ...................................................................................... 17 
1.4- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ........................................................................... 17 

 
2- REFERENCIAL TEÓRICO ......................................................................................... 19 
2.1- GESTÃO DE PROJETOS ............................................................................................ 19 
2.1.1- Definição de Projeto ................................................................................................. 20 
2.1.2- Definição de Gestão de Projetos ............................................................................... 21 
2.1.3- Ciclo de Vida de um Projeto..................................................................................... 24 
2.1.4- Partes Interessadas .................................................................................................... 27 
2.1.5- Perfil e Responsabilidades do Gerente de Projetos .................................................. 28 

2.1.6- Processos da Gestão de Projetos ............................................................................... 31 
2.1.7- Fatores Críticos de Sucesso de um Projeto ............................................................... 36 

2.2- APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL .................................................................. 38 

2.2.1- Teoria de Ação e Aprendizagem Organizacional ..................................................... 39 

2.2.2- Tipos de Aprendizagem ............................................................................................ 43 
2.2.3- As Cinco Disciplinas das Organizações que Aprendem .......................................... 45 

2.2.4- Construção de um Ambiente Reflexivo.................................................................... 46 

2.2.5- Um Modelo Tridimensional para Intervenção Apreciativa na Aprendizagem......... 48 

2.3- PENSAMENTO SISTÊMICO ..................................................................................... 50 
2.3.1- Dinâmica de Sistemas ............................................................................................... 51 
2.3.2- Compreensão da Realidade ...................................................................................... 52 
2.3.3- Modelos Mentais ...................................................................................................... 54 
2.3.4- Processo Sistêmico de Gestão .................................................................................. 56 
2.3.5- Linguagem Sistêmica ............................................................................................... 57 
2.3.6- Mapas Sistêmicos ..................................................................................................... 61 
2.3.7- Arquétipos Sistêmicos .............................................................................................. 62 
2.4- DISCUSSÕES .............................................................................................................. 64 
 
3- PROCESSOS METODOLÓGICOS ............................................................................ 71 

3.1- DELINEAMENTO DO ESTUDO ............................................................................... 72 

3.2- SELEÇÃO DE PARTICIPANTES .............................................................................. 73 

3.3- COLETA DE DADOS ................................................................................................. 74 
3.4- ANÁLISE DOS DADOS ............................................................................................. 76 
3.5- VALIDADE E CONFIABILIDADE ........................................................................... 81 

3.6- SÍNTESE E APRESENTAÇÃO .................................................................................. 83 

 
4- RESULTADOS E DISCUSSÕES ................................................................................. 85 

4.1- VARIÁVEIS MAIS RELEVANTES ........................................................................... 85 

4.2- ARQUÉTIPOS SISTÊMICOS ..................................................................................... 95 
4.2.1- Princípio da Atratividade .......................................................................................... 96 
4.2.1.1- Engajamento da equipe alivia pressão na gestão do projeto ................................ 97 

4.2.1.2- Crescimento do controle gerencial e abertura para inovação ............................... 99 

4.2.1.3- Crescimento da equipe, da gestão e do projeto limitados pelos custos  
                    do projeto ............................................................................................................ 101 

4.2.1.4- Engajamento descontrolado da equipe ............................................................... 103 



 
 

4.2.1.5- Qualidade e engajamento da equipe podem gerar otimismo excessivo ............. 105 

4.2.1.6- Concorrência de projetos na empresa como fator limitante ............................... 107 

4.2.1.7- Decisões apressadas podem gerar riscos negativos ............................................ 109 

4.2.1.8- Cuidado com riscos desacelera processo decisório ............................................ 110 

4.2.2- Crescimento com Subinvestimento ........................................................................ 111 
4.2.2.1- Foco do gerente como ação essencial para manter o crescimento da equipe ..... 113 

4.2.2.2- Subinvestimento no foco gerencial a partir do engajamento e alinhamento 
                    crescente da equipe ............................................................................................. 115 

4.2.2.3- Relaxamento na cobrança dos resultados ........................................................... 118 

4.2.2.4- Prazos muito curtos prejudicam capacidades e transparência ............................ 119 

4.2.2.5- Desafios e inovação em excesso diminuem o controle gerencial ....................... 122 

4.2.2.6- Elevação nos custos do projeto prejudica qualidade do ambiente...................... 124 

4.2.2.7- Cuidado excessivo com riscos pode prejudicar a eficiência da equipe .............. 125 

4.2.2.8- Falta de apoio administrativo dificulta cuidado com riscos e controle  
                    gerencial.............................................................................................................. 127 

4.2.3- Adversários Acidentais ........................................................................................... 128 
4.2.3.1- Gerente de projetos como mediador do esforço da equipe e dos  
                    investimentos da empresa na equipe do projeto ................................................. 130 
4.2.3.2- Equívocos do gerente que podem prejudicar o engajamento e o controle  
                    do projeto ............................................................................................................ 132 

4.2.3.3- Parceria entre empresa e gerente ameaçada pelos prazos curtos e/ou pelo  
                    excesso de atividades .......................................................................................... 134 

4.2.3.4- Criatividade e inovação versus controle e estabilidade ...................................... 137 

4.2.3.5- Atores sem comprometimento e lentos prejudicam eficiência da gestão ........... 138 

4.2.3.6- Necessidade de equilíbrio entre controle e agilidade ......................................... 140 

4.2.3.7- Centralização e excesso de zelo com as atividades ............................................ 142 

4.2.4- Sucesso para os Bem-Sucedidos............................................................................. 144 
4.2.4.1- Aumento do trabalho operacional reforça controle e apoio, mas  
                    prejudica ambiente e inovação ........................................................................... 145 
4.2.4.2- Prazos maiores favorecem inovação, mas aumentam pressão sobre gerente ..... 147 

4.2.4.3- Prazos maiores favorecem gestão de pessoas, mas aumentam pressão  
                    sobre gerente ....................................................................................................... 148 

4.2.4.4- Crescimento do controle gerencial e esforço da equipe em contrapartida  
                    ao engajamento e qualidade da equipe ............................................................... 149 
4.2.4.5- Elevação nos custos aumenta preocupação e investimentos em controle  
                    no projeto ............................................................................................................ 151 

4.2.4.6- Crescimento da empresa e do escopo dos projetos............................................. 153 

4.2.4.7- Atrasos sucessivos nas entregas do projeto ........................................................ 154 

4.2.4.8- Impactos do alongamento do processo de negociação com fornecedores .......... 156 

4.2.5- Desvio de Metas ..................................................................................................... 157 
4.2.5.1- Controle variável de acordo com necessidades do momento ............................. 159 

4.2.5.2- Esforço da equipe para alcançar o sucesso do projeto........................................ 161 

4.2.5.3- Crescimento nos custos do projeto causando tensão emocional e criativa......... 163 

4.2.5.4- Impacto dos prazos no projeto ............................................................................ 165 
4.2.5.5- Variedade de projetos na empresa sem controle gerencial prejudica  
                    agilidade nas decisões ......................................................................................... 168 

4.2.5.6- Trabalho operacional pendente aumenta prazos e controle gerencial ................ 169 

4.2.5.7- Importância da reflexão sobre os resultados....................................................... 170 

4.2.5.8- Otimismo excessivo coloca sucesso do projeto em risco ................................... 172 

4.2.6- Escalada .................................................................................................................. 173 



 
 

4.2.6.1- Controle gerencial e engajamento da equipe fazem variar foco do gerente ....... 175 

4.2.6.2- Controle gerencial flexível para sucesso do projeto ........................................... 177 

4.2.6.3- Escalada entre a eficiência da equipe e do gerente do projeto ........................... 179 

4.2.6.4- Fatores que aumentam simultaneamente prazos e qualidade do projeto ............ 181 

4.2.6.5- Prazos variando de acordo com nível de aversão ao risco ................................. 182 

4.2.6.6- Alinhamento reforça engajamento e excesso de esforço diminui ...................... 184 

4.2.6.7- Engajamento da equipe como diferença entre sucesso e mudanças do projeto .. 185 

4.2.6.8- Impacto da gestão/compartilhamento do conhecimento no projeto ................... 187 

4.2.6.9- Atendimento a projetos com escopo grande ....................................................... 189 

4.2.6.10- Alta administração quer sucesso e qualidade com projetos rápidos ................... 190 

4.2.7- Tragédia do Fator Comum ...................................................................................... 191 
4.2.7.1- Qualidade e engajamento da equipe e qualidade do produto aliviam  
                    controle e foco do gerente .................................................................................. 193 

4.2.7.2- Esforço excessivo prejudica qualidade do ambiente e engajamento da equipe . 195 

4.2.7.3- Apoio administrativo e outros fatores prejudicados pelos custos altos .............. 196 

4.2.7.4- Controle gerencial para manutenção do sucesso do projeto ............................... 198 

4.2.7.5- Crescimento da empresa afeta capacidade de observação e proximidade  
                    com clientes ........................................................................................................ 200 

4.2.8- Transferência de Responsabilidade ........................................................................ 202 
4.2.8.1- Soluções para excesso de mudanças no projeto ................................................. 204 

4.2.8.2- Controle e esforço para reduzir ameaças ao projeto ........................................... 206 

4.2.8.3- Adiamentos como solução para os atrasos do projeto ........................................ 208 

4.2.8.4- Soluções para o desconhecimento de informações do projeto ........................... 211 

4.2.8.5- Estratégias para redução dos prazos ................................................................... 214 

4.2.8.6- Otimismo excessivo da equipe ........................................................................... 216 
4.3- GUIA DE BOAS PRÁTICAS PARA A GESTÃO SISTÊMICA DE PROJETOS ... 217 
4.3.1- Integração entre as Partes do Projeto ...................................................................... 218 
4.3.2- Escopo do Projeto ................................................................................................... 220 
4.3.3- Tempo ..................................................................................................................... 221 
4.3.4- Custos do Projeto .................................................................................................... 221 
4.3.5- Qualidade ................................................................................................................ 223 
4.3.6- Relacionamento com a Equipe do Projeto .............................................................. 223 

4.3.7- Comunicações do Projeto ....................................................................................... 225 
4.3.8- Riscos ..................................................................................................................... 227 
4.3.9- Aquisições .............................................................................................................. 229 
4.3.10- Análise das Práticas na Perspectiva dos Tipos de Aprendizagem .......................... 229 

 
5- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES .................................................................. 233 

5.1- LIMITAÇÕES ............................................................................................................ 237 
5.2- TRABALHOS FUTUROS ......................................................................................... 238 
 
APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA ...................... 244 
APÊNDICE B – MODELO DO QUESTIONÁRIO DE VALIDAÇÃO ............................... 245 

APÊNDICE C – LISTA COMPLETA DAS VARIÁVEIS COLETADAS E SUAS 
RESPECTIVAS DESCRIÇÕES ............................................................................................ 246 
APÊNDICE D – LISTA COMPLETA DE VARIÁVEIS E SUAS RESPECTIVAS NOTAS E 
POSIÇÕES NAS LISTAS ORDENADAS ............................................................................ 253 
 

   



13 
 

1-  INTRODUÇÃO 

 
A gestão de projetos se mostra como uma área bastante complexa por envolver uma 

série de atribuições designadas a um gerente ou equipe de gestão de projetos, bem como pelo 

envolvimento de diversos atores, pessoas e empresas, internos e externos ao ambiente da 

organização. Entre as atribuições da gestão de um projeto estão comunicação, integração, 

recursos humanos, financeiros e físicos, qualidade do projeto e do produto, cronograma e 

análise de riscos. Logo, há uma imensa responsabilidade em relação a possíveis diferenças 

entre as expectativas das diversas partes envolvidas e os resultados obtidos na prática. Essa 

responsabilidade, por sua vez, recai essencialmente sobre o gerente do projeto, que é 

considerado pelo PMI (2008) como o principal responsável pelo sucesso ou insucesso do 

projeto como um todo.  

O pensamento sistêmico, por sua vez, envolve a capacidade de perceber o todo 

integrado, ou seja, compreender como as diversas partes se relacionam para formar o todo. É 

possível, então, enxergar através da complexidade para entender as situações, suas causas 

profundas e as consequências das ações. Para tal, Senge (2003) sugere uma série de técnicas, 

ferramentas e práticas que favorecem a visão holística do ambiente e dos fatores 

influenciadores deste. Neste sentido, a prática da aprendizagem organizacional também 

impulsiona que essas competências sejam expandidas, criando um ambiente de estímulo à 

comunicação, reflexão e crescimento coletivo. Segundo Argyris e Schön (1974, 1978, 1996), 

ambientes assim favorecem a confiança, de forma a criar um ciclo virtuoso de aprendizagem e 

abertura. Ou seja, a partir da reflexão em torno da ação, as pessoas tendem a modificar sua 

forma de pensar e agir, criando novas imagens em relação à organização, na medida em que 

percebem o crescimento coletivo. 

Segundo Carvalho et al. (2009), “um gerenciamento eficaz e eficiente traz 

diferenciais significativos na aplicação dos recursos disponíveis”. Para tal, o gerente deve ter 

competências multidisciplinares para ser capaz de enxergar o projeto como um todo e 

entendê-lo. A aplicação do pensamento sistêmico ao gerenciamento de projetos, então, 

permite ao gerente a capacidade de enxergar esse sistema complexo que envolve sua gestão e 

os fatores críticos que ameaçam e favorecem a mesma. Ou seja, é possível entender como 

diversas variáveis se relacionam e se organizam para formar a estrutura que envolve todos os 

processos e práticas gerenciais. Assim, no desenvolvimento desta pesquisa, buscou-se, a partir 

das técnicas e ferramentas do pensamento sistêmico, identificar como as partes que envolvem 

a gestão de projetos se integram dinâmica e sistemicamente. 
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1.1- MOTIVAÇÃO 

 
Segundo Yourdon (1999), não é raro encontrar projetos de software que, mesmo 

tendo as ferramentas e processos adequados a sua execução, fracassaram por motivos 

diversos. Visando alcançar o sucesso em projetos de software, há na literatura vários modelos, 

que, de acordo com Zanoni (2001), abordam "o que" é relevante em um processo de 

desenvolvimento e tentam, de alguma forma, guiar o profissional para um melhor 

desempenho de suas atividades relacionadas à gerência dos mesmos. No entanto, segundo 

Barros (2003), esses modelos tendem a focar, essencialmente, no controle do orçamento, na 

conclusão das atividades dentro do prazo e na implementação da aplicação com um mínimo 

de sobressaltos e desacertos, sendo estes os fatores mais críticos de sucesso. 

Fatores como o comprometimento e motivação da equipe, a coesão do grupo, uma 

comunicação aberta e honesta, além do emprego eficaz das habilidades psicológicas e técnicas 

de cada membro da equipe, segundo Silva et al. (2007), representam ingredientes-chave para 

o sucesso do projeto. Identificar estes fatores e entender como suas decisões e atitudes afetam 

direta ou indiretamente cada uma das partes envolvidas no projeto deve ser uma das tarefas 

básicas do gerente de projeto para alcançar este sucesso. De acordo com os autores, 

habilidades como empatia, influência, criatividade e facilitação de grupos são aspectos 

valiosos durante o gerenciamento da equipe do projeto. Entre as qualidades mais desejáveis 

para o gerente de projetos estão: conhecimento técnico, facilidade de comunicação, empatia, 

pensamento sistêmico, iniciativa, organização e capacidade de negociação. A pesquisa 

realizada por Silva et al. (2007) revela também que os desenvolvedores de software 

consideram no gerente de projetos a empatia (24%) e a facilidade de comunicação (24%) 

como as características de maior importância, deixando o pensamento sistêmico em 

penúltimo, com 18%. De acordo com os próprios gerentes de projetos, facilidade de 

comunicação (35%) e empatia (30%) também foram as mais votadas. Por outro lado, para 

eles, o pensamento sistêmico está bem próximo das duas primeiras, com 28%. 

Solinger (2004), no entanto, afirma que em muitas companhias, os gerentes pensam 

que escutam as pessoas, mas na prática isto é raro. Tecnicamente, ouvir não é o mesmo que 

escutar. Ainda segundo ele, o gerenciamento sistêmico tem sido uma técnica muito eficiente 

porque as pessoas têm mais tempo para pensar, sentem-se mais no controle e deixam de ser 

passivas quando utilizam com maior intensidade a criatividade. Desta forma, existem mais 

colaboração e maiores resultados. Solinger (2004) aponta resultados desta prática na British 

American Tobacco, que indicam um crescimento nos resultados de 27% por pessoa. 



15 
 

 
 

Por outro lado, Rodrigues e Bowers (1996) apontam que a Modelagem Tradicional 

do gerenciamento de projetos, embora forneça um suporte útil para o controle do progresso 

dos projetos, falha ao assumir que o conhecimento de cada elemento de um projeto permite o 

controle de todo o projeto. A recorrência dos problemas no gerenciamento de projetos sugere 

uma maior complexidade das inter-relações existentes entre os elementos de um projeto, 

característica que, por exemplo, o tradicional work breakdown structure não consegue 

representar. Para eles, as relações de interdependência, não capturadas pela Modelagem 

Tradicional do gerenciamento de projetos, podem ser as causas responsáveis pelos atrasos e 

custos dos projetos acima dos estimados. Estes autores apresentam a Dinâmica de Sistemas 

como uma abordagem complementar às ferramentas tradicionais de gerenciamento de 

projetos, por meio da qual estas inter-relações são consideradas e quantificadas. 

Sterman (1992) afirma que os projetos são sistemas complexos, estruturados por 

meio de múltiplos componentes interdependentes e a Dinâmica de Sistemas é capaz de 

representar com clareza as múltiplas interdependências, possibilitando rastrear os impactos de 

mudanças no sistema estudado. Senge (1990) complementa afirmando que o pensamento 

sistêmico é responsável pela colocação em prática das teorias da Dinâmica de Sistemas. 

Assim, na prática gerencial, propicia uma melhor compreensão da dinâmica de um projeto. 

 

1.2- JUSTIFICATIVA 

 
Cada vez mais empreendimentos estão sendo criados em torno do gerenciamento de 

projetos. Um gerenciamento eficaz e eficiente pode trazer diferenciais significativos na 

aplicação dos recursos disponíveis. Assim, a incorporação de práticas de gestão por projetos 

cresce de forma que cada vez mais projetos estão sendo criados e gerenciados nas instituições 

dos vários setores e áreas. Diversas dificuldades, no entanto, são encontradas pelos gerentes, 

que são extremamente exigidos devido à grande complexidade de atividades que compõem 

suas responsabilidades. O gerente deve ser capaz de enxergar o projeto como um todo e 

entender de forma razoável seu funcionamento, exigindo que tenha competências 

multidisciplinares. Na verdade, o gerente de projetos tem suas competências reconhecidas por 

concentrar-se mais no entendimento geral do projeto e em questões menos técnicas. Estas 

competências, por sua vez, são desenvolvidas de maneira duradoura somente com a prática. 

Desta forma, o gerente deve, então, ser capaz de aprimorar sua prática enquanto exerce suas 

atividades gerenciais e buscar compreensão do projeto como um todo e não apenas do produto 

ou serviço final. 
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A principal justificativa para realização deste trabalho envolve, portanto, a grande 

quantidade de projetos que não são executados conforme planejados e a dificuldade que os 

gerentes de projeto e os gestores das organizações têm para identificar as causas desses 

desvios constantes. Neste sentido, diversos estudos relatam insucessos em projetos ao longo 

dos anos (Abdel-Hammid E Madnick, 1989; Standish Group, 1994; Barros, 2001; Silva et al., 

2007; Shenhar e Dvir, 2007). Na verdade, a dificuldade encontrada por gerentes de projetos se 

dá pela existência de dinâmicas variadas, muitas vezes surpreendentes, sob as quais o gerente 

de projetos deve ser capaz de atuar durante um projeto de forma a realizar uma boa gestão e 

alcançar o sucesso do projeto. Assim, segundo Brown (1996); Royce (1998) e Reel (1999) 

(apud BARROS, 2001), o gerenciamento de projetos tem influência direta nestes resultados, 

sendo um dos principais responsáveis pelo andamento do projeto. Este trabalho, então, 

assume alguns pressupostos que o justificam: (1) os gerentes de projeto não conseguem 

compreender sistemicamente o ambiente no qual estão envolvidos, (2) as decisões gerenciais 

são tomadas com foco em sintomas de problemas e (3) a capacidade de enxergar variáveis 

críticas e relações entre elas permite ao gerente prever consequências e reduzir riscos. 

De acordo com Barros (2001), se pode concluir que o gerenciamento de projetos é 

uma atividade fortemente baseada em conhecimento, onde os gerentes utilizam suas 

habilidades e sua experiência para tomar decisões enquanto a equipe executa os processos 

operacionais. Neste sentido, se percebe que gerentes mais experientes geralmente obtêm mais 

sucesso no controle de projetos do que gerentes inexperientes, uma vez que são capazes de 

perceber determinados aspectos, em função das experiências acumuladas ao longo de diversos 

projetos realizados no passado e do conhecimento adquirido a partir destas experiências. Para 

Barros (2001), o conhecimento gerencial, contido no repositório mental de experiências dos 

gerentes experientes, é um recurso valioso. Logo, surge uma demanda por técnicas e 

ferramentas que permitam e viabilizem troca deste conhecimento entre gerentes. 

Muitos autores já pesquisaram e desenvolveram modelos complexos para diversos 

tipos de projetos baseado em Dinâmica de Sistemas, entre eles Abdel-Hamid e Madnick 

(1989), Sterman (1992), Rodrigues (2000), Santos (2006). No entanto, estes modelos são 

complexos e de difícil compreensão e aplicação para gerentes de projetos em geral. Estas 

dificuldades podem ser percebidas pela complexidade em torno das equações matemáticas 

propostas pela Dinâmica de Sistemas. Neste sentido, este trabalho propõe uma linguagem de 

nível ascendente de complexidade, mantendo o foco no entendimento conceitual e estratégico, 

permitindo interpretações e adaptações específicas para diferentes situações. 
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1.3- OBJETIVOS DA PESQUISA 

 
Esta dissertação tem como objetivo desenvolver um arcabouço teórico-prático a 

partir da compreensão da complexidade em torno do ambiente de projetos, com vistas a: 

• Classificar os fenômenos identificados na prática do gerente de projetos em 

arquétipos sistêmicos, ou estruturas dinâmicas de causalidade, mostrando que é 

possível classificar esses fenômenos dentro de algumas categorias básicas de 

estruturas sistêmicas que se repetem em várias situações e favorecem o entendimento 

do funcionamento sistêmico dos padrões de comportamento; 

• Propor estratégias de ação eficazes para os gerentes de projetos alinhadas às 

recomendações genericamente propostas pela literatura para cada tipo de estrutura 

sistêmica diante de situações cotidianas da gestão de projetos. 

O mapeamento dos arquétipos sistêmicos exige a aplicação de pesquisa qualitativa 

especial, o que revela um objetivo complementar desta dissertação: desenvolvimento de uma 

metodologia para mapeamento sistêmico de realidades complexas a partir da construção de 

estruturas cíclicas de causalidade. Assim, essa metodologia visa, por meio de uma pesquisa de 

campo, o mapeamento crítico das variáveis sistêmicas a partir do que as pessoas disseram, em 

comparação com regras gramaticais dos arquétipos sistêmicos, de forma a identificar 

estruturas que revelam percepções às vezes desconhecidas até pelos próprios entrevistados. 

Por outro lado, uma vez identificadas essas estruturas, elas indicam estratégias de ação 

eficazes diante do contexto. No caso, a aplicação da metodologia envolveu entrevistas com 

gerentes de projetos de diversas áreas de atuação, de forma a compreender as diferentes 

dinâmicas nas quais estão envolvidos e suas respectivas compreensões acerca da gestão de 

projetos e seus fatores críticos. 

 

1.4- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 
Este documento está organizado em cinco capítulos e quatro apêndices. O primeiro 

capítulo contém esta introdução, no qual é oferecida uma visão geral da dissertação, 

motivações e objetivos da mesma, bem como informações sobre a organização do documento. 

O segundo capítulo oferece uma visão geral do referencial teórico utilizado durante 

as pesquisas e análise dos resultados deste trabalho. Inicialmente, trata da Gestão de Projetos, 

buscando apresentar os principais conceitos e características relacionados ao gerente, ao 

projeto e à organização como um todo. Ou seja, são explicados os elementos essenciais que 
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envolvem o ciclo de vida do projeto e da gestão do projeto. Em seguida, são apresentados os 

conceitos básicos da Aprendizagem Organizacional, de forma que o leitor entenda como se dá 

o aprendizado num ambiente organizacional, uma vez que os projetos são essencialmente 

realizados neste tipo de ambiente. Esclarecidos os propósitos da aprendizagem 

organizacional, são apresentados os conceitos que envolvem o Pensamento Sistêmico e como 

este influencia os processos organizacionais e a compreensão da realidade. Por fim, este 

segundo capítulo relaciona a gestão de projetos, a aprendizagem organizacional e o 

pensamento sistêmico, na medida em que investiga como os conceitos da primeira podem ser 

analisados pela perspectiva das demais. 

O terceiro capítulo, por sua vez, detalha a metodologia proposta e demonstra como 

foi sua aplicação nesta pesquisa, buscando detalhar cada passo, seus benefícios e resultados, 

desde a etapa de pesquisa bibliográfica até análise dos resultados. 

Então, o quarto capítulo apresenta os principais resultados da pesquisa, 

demonstrando o conjunto de variáveis sistêmicas identificadas, analisando como estas foram 

classificadas a partir da análise dos dados coletados, e uma síntese do modelo mental dos 

gerentes entrevistados a partir de um vasto conjunto de arquétipos sistêmicos que representam 

uma gramática genérica e sistêmica da gestão de projetos. Ainda, neste capítulo é apresentado 

um guia de boas práticas, construído a partir da análise das sugestões retiradas dos arquétipos 

sistêmicos mapeados. 

O quinto e último capítulo, por sua vez, apresenta as conclusões finais desta 

dissertação a partir da análise dos resultados da pesquisa, relata algumas limitações e aponta 

trabalhos futuros a partir das discussões apresentadas. 

O Apêndice A apresenta o roteiro de perguntas utilizado para aplicação das 

entrevistas semiestruturadas com os gerentes de projetos. 

O Apêndice B apresenta o modelo de questionário utilizado pelos pesquisadores para 

validação das estruturas identificadas. 

O Apêndice C apresenta uma lista completa com todas as variáveis identificadas nos 

discursos dos gerentes de projetos e suas respectivas descrições, de forma a explicitar como 

cada variável utilizada deve ser entendida nesta dissertação. 

Por fim, o Apêndice D apresenta uma tabela contendo as notas de todas as variáveis 

e suas respectivas posições nas três listas apresentadas resumidamente no quarto capítulo. 
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2- REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1- GESTÃO DE PROJETOS 

 
Gestão de projetos começou a ser bem definida a partir da década de 1950. Na 

medida em que métodos foram sendo estabelecidos, surgiu, então, a profissão do gerente de 

projetos e sua representação no PMI (Project Management Institute). Desde então, segundo 

Torreão (2005), várias organizações, públicas e privadas, instituições de pesquisa e ensino, 

entre outras, estão buscando cada vez mais estudar, conhecer, difundir, capacitar, implementar 

e evoluir o conhecimento, as metodologias, as práticas e as ferramentas empregadas na área 

de gerenciamento de projetos. De acordo com o PMI (2008), tem havido uma tendência de 

crescimento nos últimos anos na quantidade de atividades de diversas áreas organizacionais 

gerenciadas por projetos. Ou seja, cada vez mais organizações estão usando o gerenciamento 

por projeto. O PMI Brasil, em seus relatórios anuais (2007, 2008, 2009), confirma esta 

tendência ao afirmar, entre outros fatores, que a resistência das organizações em relação ao 

gerenciamento por projetos foi diminuída. Segundo Kerzner (2002), o mundo está finalmente 

reconhecendo a importância da gestão de projetos e seu impacto na lucratividade da empresa. 

Para o autor, os gerentes de projetos devem ter autoridade para agir como catalisadores das 

mudanças e da melhoria de qualidade dentro das empresas, desempenhando papéis centrais 

quanto ao cumprimento das metas da organização. 

Essencialmente, serão consideradas as abordagens propostas por duas instituições 

internacionais em suas respectivas publicações: o PMBOK (Project Management Book of 

Knowledge), do PMI (Project Management Institute), e o ICB (IPMA Competence Baseline), 

do IPMA (International Project Management Association), em suas versões mais recentes, 

2008 e 2006, respectivamente. Esta escolha é justificada (1) pela aceitação destas abordagens 

em nível internacional e em nível local, em Pernambuco e no Brasil como um todo, e (2) pelo 

alto grau de detalhamento destas em relação à atividade de gestão de projetos e sua aplicação 

nas organizações. Na verdade, segundo Oliveira (2007), a abordagem do PMI é largamente 

mais aceita na região a qual este trabalho se aplica. No entanto, a abordagem do IPMA é, 

segundo o autor, considerada mais compatível para tratar da complexidade que envolve os 

projetos, o que é de extrema relevância, especificamente para a proposta desta dissertação. 

Segundo Oliveira (2007), assim como a tecnologia e os negócios, a gestão de 

projetos vem passando por uma profunda mudança de paradigma – da abordagem rígida e 

mecanicista derivada da engenharia, para abordagens dinâmicas e flexíveis que consideram a 
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necessidade de adaptabilidade às constantes mudanças vivenciadas nos ambientes 

organizacionais. Assim, este capítulo tem o objetivo apresentar conceitos fundamentais 

relacionados à gestão de projetos, buscando contextualizar com o cenário atual das 

organizações e pessoas. Na sequência, explica-se como funciona o ciclo de vida do projeto, 

esclarecendo o papel do gerente de projetos e os fatores críticos de sucesso. 

 

2.1.1- Definição de Projeto 

 
Para entender a gestão de projetos, inicialmente é preciso entender o que é um 

projeto. Neste sentido, Kerzner (2002) afirma que se trata de um empreendimento com 

objetivo identificável, que consome recursos e opera sob pressões de prazos, custos e 

qualidade. O PMI (2008), por sua vez, afirma que projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. De acordo com o IPMA 

(2006), um projeto é uma operação limitada por tempo e custo para produção de um conjunto 

de entregas (escopo para alcançar os objetivos) de acordo com padrões e requisitos de 

qualidade. 

Por temporário, entende-se, segundo os autores, que todos os projetos têm um início 

e um término (prazo) bem definidos. Enquanto os projetos são temporários, os resultados, por 

outro lado, normalmente não possuem uma data de fim, sendo, em muitos casos, bastante 

duradouros. É importante, todavia, ressaltar que os resultados finais do projeto são chamados 

de entregas exclusivas devido à singularidade dos projetos, onde cada projeto possui um 

resultado único e exclusivo. Ou seja, dois projetos de produtos ou serviços idênticos (ou 

similares) sempre findarão em dois resultados diferentes, já que apresentarão peculiaridades 

próprias intrínsecas a outros fatores que afetam o projeto além do escopo.  

Uma característica interessante dos projetos, e que explica o fato destes 

influenciarem e serem influenciados por tantos fatores, é o fato de que, segundo o PMI 

(2008), os projetos são frequentemente utilizados como meio de atingir o plano estratégico de 

uma organização e, como tal, são empreendidos em todos os níveis organizacionais. Assim, 

um projeto pode envolver uma única pessoa, um único departamento ou múltiplos 

departamentos ou organizações. A comunicação, por exemplo, passa a ter extrema relevância 

durante a execução do projeto, sendo considerada pelo PMI como uma das áreas mais 

relevantes para o sucesso do projeto.  

Outra característica dos projetos, segundo o PMI (2008), refere-se à elaboração 

progressiva do projeto, que implica em desenvolver o mesmo em etapas e continuar por 
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incrementos. Assim, quando adequadamente definido, o escopo do projeto deve ser 

controlado conforme as especificações do projeto e do produto são progressivamente 

elaboradas. Estas são assim elaboradas porque, na medida em que o projeto evolui, os 

stakeholders – partes interessadas no projeto – enxergam as características do próprio projeto 

e do seu escopo com mais clareza. Ou seja, devido à natureza exclusiva dos projetos, o PMI 

(2008) afirma que pode haver incertezas quantos aos produtos, serviços ou resultados criados 

pelo projeto e, na medida em que o projeto é desenvolvido, as expectativas das partes 

interessadas no projeto tornam-se cada vez mais alinhadas e diminuem as incertezas.  

Muitos autores definem parâmetros para os projetos. Na verdade, os projetos se 

diferenciam uns em relação aos outros dependendo do tipo de mão-de-obra, grau de incerteza 

em relação ao que se deseja produzir, pressão por prazos, nível de tecnologia, estabilidade do 

escopo (possibilidades de haver mudanças), importância do fator custo, dentre outros. Abdel-

Hamid e Madnick (1991), por exemplo, indicam que este deve ser avaliado a partir dos 

custos, tempo, recursos e qualidade, cabendo ao gerente de projeto e sua equipe manipularem 

e controlarem estes parâmetros, a fim de conduzir o projeto aos seus objetivos. O PMI (2008), 

por sua vez, indica a necessidade de se buscar um equilíbrio entre as demandas concorrentes 

de escopo, tempo, custo, qualidade, recursos e riscos, para gerar o produto, o serviço ou o 

resultado especificado. Na verdade, é consenso que um projeto é considerado um esforço 

integrado, onde todos os envolvidos devem contribuir da maneira que lhes é conveniente para 

alcançar o objetivo final.  

O IPMA (2006), então, considera a qualidade do projeto quando este atende aos 

requisitos e objetivos acordados pelas partes envolvidas. Portanto, em função desta integração 

com diversas partes interessadas, os projetos existentes em uma organização não podem 

operar como um sistema fechado. Ou seja, a ocorrência de mudanças em uma determinada 

área do projeto (escopo, por exemplo) pode afetar outras (custo, por exemplo). E, neste 

sentido, as áreas e as partes interessadas do projeto devem manter-se integradas. Segundo o 

PMI (2008), eles requerem a entrada de dados internos da organização e externos a esta e, a 

partir deles as capacidades da organização são ampliadas. Ainda, os processos de cada projeto 

podem gerar informações para aprimorar o gerenciamento de projetos futuros. 

 

2.1.2- Definição de Gestão de Projetos 

 
Segundo Kerzner (2002), a gestão de projetos pode ser definida como o 

planejamento, programação e controle de uma série de tarefas integradas, de forma a atingir 
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seus objetivos com êxito, para benefício dos participantes do projeto. O PMI (2008), por sua 

vez, afirma que “o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de atender aos seus requisitos”. Esta 

instituição diz, ainda, que o gerenciamento de projetos é realizado mediante aplicação e 

integração dos seguintes processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 

controle, e encerramento. Em conjunto, esses cinco grupos de processos são necessários para 

qualquer projeto, possuem claras dependências internas e devem ser realizados na mesma 

sequência em cada projeto, independentemente da área de aplicação ou das especificações do 

ciclo de vida do projeto aplicado, sendo, então, definida a metodologia para o gerenciamento 

de projetos na organização.  

Ainda, o IPMA (2006) defende que, para ser considerado profissional, um projeto 

precisa seguir padrões e regras rigorosos que definam o trabalho da equipe de gerenciamento. 

Neste sentido, define um conjunto de competências para esta equipe, sendo 20 técnicas, 15 

comportamentais ou relacionais e 11 ambientais. No entanto, para o IPMA (2006), 

conhecimento não é adquirido apenas pela reprodução correta dos mesmos fatos, mas pelo 

entendimento das relações entre as variáveis do projeto e compreensão prática da aplicação 

dos métodos e técnicas de gestão, bem como interpretação dos resultados. Ou seja, para essa 

instituição, o gerente não amplia muito sua experiência trabalhando no mesmo tipo de projeto 

por muitos anos, mas por aplicar seu conhecimento em situações reais diferentes. 

Gerenciar um projeto envolve, de acordo com o PMI (2008), identificação dos 

requisitos, adaptação às diferentes necessidades e expectativas das partes e balancear as 

restrições e os recursos do projeto. Neste sentido, é importante estar atento a como as diversas 

variáveis do projeto se influenciam mutuamente. Ou seja, mudança em um dos fatores 

influencia os demais de alguma forma. O PMI (2008) indica exemplos dessas relações: 

(...) se o cronograma for reduzido, muitas vezes o orçamento precisará ser 
aumentado para incluir recursos adicionais a fim de realizar a mesma 
quantidade de trabalho em menos tempo. Se não for possível um aumento no 
orçamento, o escopo ou a qualidade poderá ser reduzido para entregar um 
produto em menos tempo com o mesmo orçamento. As partes interessadas no 
projeto podem ter ideias divergentes quanto a quais fatores são os mais 
importantes, criando um desafio ainda maior. A mudança dos requisitos do 
projeto pode criar riscos adicionais. A equipe do projeto deve ser capaz de 
avaliar a situação e equilibrar as demandas a fim de entregar um projeto bem 
sucedido. 

Assim, Kerzner (2002) afirma que uma gestão de projetos bem-sucedida exige 

planejamento e coordenação extensivos. Ainda, de acordo com o PMI (2008), em função das 

mudanças que comumente ocorrem nos projetos, o plano de gerenciamento deve ser iterativo, 
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de forma que a elaboração seja progressiva no decorrer do projeto. Ou seja, na medida em que 

se dispõe de novas informações, melhorias são feitas no plano de forma a tornar as 

estimativas mais precisas. O gerenciamento torna-se, portanto, mais eficaz na medida em que 

o projeto evolui. Segundo Carvalho et al. (2009), os gerentes de projeto precisam refletir 

sobre sua prática para desafiar suas visões de mundo e, então, desempenharem uma gestão 

cada vez mais eficiente. Na verdade, os autores defendem que um gerenciamento eficaz 

precisa considerar a complexidade do sistema como um todo. 

Assim, em pesquisa realizada pelo PMI Brasil (2009), que teve participação de 300 

organizações, foi apresentado um relatório indicando que as metodologias de gerenciamento 

de projetos utilizadas nas organizações consideram os aspectos de prazo (97%), escopo 

(94%), custo (83%), riscos (70%), comunicação (68%), qualidade (64%), recursos humanos 

(62%), integração (57%) e aquisições (48%). A porcentagem de organizações que consideram 

cada um dos aspectos pode ser vista na Figura 1. Segundo o PMI Brasil (2007, 2009), esta 

ordem pouco mudou desde 2006, onde apenas os riscos subiram da sétima para a quarta 

posição. 

 
 

Figura 1: Aspectos considerados na metodologia de gerenciamento de projetos  
Fonte: PMI Brasil, 2009 

 
Segundo Prado (2000), a boa prática de gerenciamento de projetos produz resultados 

expressivos para as organizações como redução no custo e prazo de desenvolvimento de 
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novos produtos, aumento no tempo de vida dos novos produtos, aumento de vendas e receita, 

aumento do número de clientes e de sua satisfação e aumento da chance de sucesso nos 

projetos. Na prática, o PMI Brasil (2009) aponta que os benefícios mais alcançados com o 

gerenciamento de projetos pelas empresas estudadas referem-se justamente ao 

comprometimento com objetivos e resultados (78%), seguido por disponibilidade de 

informação para tomada de decisão (71%), melhoria de qualidade nos resultados dos projetos 

(70%), integração entre as áreas (61%), satisfação do cliente interno e/ou externo (59%), 

minimização de riscos em projetos (58%), entre outros com menor frequência. A relação 

completa é ilustrada na Figura 2. É importante, ainda, destacar que apenas 6% das 

organizações não percebem benefícios claros. 

 

 
 

Figura 2: Benefícios obtidos com o gerenciamento de Projetos  
Fonte: PMI Brasil, 2009 

 

2.1.3- Ciclo de Vida de um Projeto 

 
Segundo o PMI (2008), os projetos e seu gerenciamento são executados em um 

ambiente mais amplo que o do projeto propriamente dito e que a compreensão desse contexto 

ajuda a garantir que o trabalho seja conduzido em alinhamento aos objetivos da empresa e 

gerenciado de acordo com as metodologias e práticas estabelecidas pela organização. Kerzner 
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(2002), no entanto, diz que ter e seguir uma metodologia de gestão de projetos não é garantia 

de sucesso. 

Qualquer que seja o projeto, é indispensável definir os objetivos a serem concretizados 

e decidir de que forma o projeto atingirá essas metas. Ao longo do projeto, o controle e a 

gestão do processo devem ser mantidos, de forma que a equipe de gestão possa avaliar o 

projeto, estimar o desempenho e controlar o desenvolvimento das entregas. 

De acordo com o PMI (2008), o ciclo de vida de um projeto pode ser definido ou 

moldado de acordo com aspectos exclusivos da organização, indústria ou tecnologia 

empregada. Também, as entregas e atividades específicas variam de acordo com o projeto. 

Ainda, segundo o IPMA (2006), a importância das competências gerenciais é totalmente 

dependente da situação específica de cada projeto. Na verdade, todos os projetos variam em 

tamanho e complexidade, mas genericamente podem, segundo o PMI (2008), ser mapeados 

para a estrutura de ciclo de vida representada na Figura 3. 

 

 
 

Figura 3: Nível típico de custos e pessoal ao longo do ciclo de vida 
Fonte: PMI, 2008 

 
Assim, de acordo com o PMI (2008), o ciclo de vida tem algumas características que 

podem ser percebidas, a partir da análise da Figura 3, que ocorrem ou tendem a ocorrer 

genericamente em todos ou quase todos os projetos. Por exemplo, os níveis de custo e de 

pessoal são baixos no início do projeto, crescem na medida em que o planejamento é 

preparado e organizado, atingem um valor máximo enquanto o projeto é executado e caem 

rapidamente quando o projeto chega a fase de fechamento. A linha pontilhada na Figura 3, 

portanto, ilustra este padrão típico. Para o PMI (2008), outra característica genérica do ciclo 
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de vida dos projetos se refere ao fato de que a influência das partes interessadas, os riscos e as 

incertezas são maiores durante o início do projeto e caem ao longo da vida do mesmo. O 

IPMA (2006) concorda e acrescenta que isto ocorre porque no início do projeto as 

informações são imprecisas ou ainda indisponíveis. Em contrapartida, os custos das mudanças 

e correções de erros geralmente aumentam significativamente conforme o projeto se aproxima 

do término. Ou seja, a capacidade de influenciar as características finais do produto do 

projeto, sem impacto significativo sobre os custos, é mais alta no início e torna-se cada vez 

menor conforme o projeto evolui. 

O IPMA (2006), por sua vez, considera que modelos de ciclo de vida do projeto são 

específicos para diferentes indústrias e negócios. Para a instituição, modelos usados em 

construção, por exemplo, são diferentes dos usados em empresas de manufatura ou logística. 

No entanto, algumas características devem ser comuns como, por exemplo, o contínuo 

processo de avaliação dos riscos e oportunidades que deve ser mantido durante todas as fases 

do ciclo, independente do tipo de projeto. Na verdade, o IPMA (2006) indica que o projeto 

deve ter fases, ou seja, períodos de tempo que são claramente diferentes uns dos outros. O 

PMI (2008) concorda e defende que a divisão do projeto em fases permite segmentar o projeto 

em subconjuntos lógicos para facilitar o gerenciamento, o planejamento e o controle. Para a 

instituição, o início de uma fase é também o momento de revalidar antigas premissas, analisar 

riscos e definir mais detalhadamente os processos necessários para realizar a(s) entrega(s) da 

fase. Convencionalmente, estas fases são sequenciais e o término de uma delas indica a 

entrega de algum resultado produzido. No entanto, o próprio PMI (2008) e o IPMA (2006) 

dizem que as fases podem se sobrepor em algumas situações. Na verdade, não há uma forma 

única de definir a estrutura ideal para um projeto. Segundo Kerzner (2002), a sobreposição 

depende essencialmente do grau de riscos que o gerente de projetos está disposto a assumir, 

onde quanto maior a sobreposição maior o risco. Ora, erros cometidos durante atividades 

superpostas são, normalmente, mais caros de corrigir. 

De acordo com Kerzner (2002), essas metodologias universais devem ser 

continuamente aperfeiçoadas a partir da atualização do conhecimento, da comparação de 

desempenho (benchmarking) e de recomendações dos clientes. Para o autor, diversos 

benefícios podem ser percebidos no curto e longo prazo a partir do uso de metodologias-

padrão nas organizações: diminuição do tempo de ciclo e dos custos, planejamentos realistas, 

melhor comunicação e feedback, redução dos riscos, rapidez na entrega ao mercado, melhor 
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tomada de decisões, confiança e satisfação do cliente, e capacidade de realização de 

comparações de desempenho. 

 

2.1.4- Partes Interessadas 

 
Para definir as necessidade e expectativas das partes interessadas, o time precisa 

primeiramente identificar quem são essas partes interessadas. De acordo com o PMI (2008), 

as partes interessadas são pessoas ou organizações (clientes, patrocinadores, organização 

executora, entre outros) ativamente envolvidas no projeto ou cujos interesses podem ser 

positiva ou negativamente afetados pela execução ou término do projeto. A definição do 

IPMA (2006) é semelhante e diz que as partes interessadas são pessoas ou grupos interessados 

na execução ou sucesso do projeto ou, ainda, que são afetados pelo projeto. Para o autor, é 

papel do gerente identificar as partes interessadas e quais seus respectivos interesses, além de 

definir uma lista destas, ordenada por importância, para o projeto. 

Segundo o PMI (2008), a identificação das partes interessadas é um processo contínuo 

e pode ser bastante difícil.  Do mesmo modo, o entendimento de seu grau relativo de 

influência em um projeto é crítico. Na prática, a não identificação de uma parte interessada 

relevante tende a afetar negativamente o projeto, podendo, por exemplo, estender o 

cronograma ou aumentar substancialmente os custos. Ou seja, as partes interessadas também 

podem exercer influência sobre o projeto, suas entregas e sobre os membros da equipe do 

projeto (IPMA, 2006). Esta influência, segundo o PMI (2008), pode ser negativa ou positiva 

uma vez que algumas partes se beneficiam de um projeto bem-sucedido, enquanto outras 

enxergam resultados negativos oriundos do sucesso de um projeto. Neste sentido, Shenhar e 

Dvir (2007) ressaltam a importância de medir o potencial de influência destes no projeto e de 

mapear os seus resultados oferecidos e esperados, de forma a identificar quais são as partes 

mais relevantes. 

De acordo com o PMI (2008), as partes interessadas em projetos incluem clientes, 

patrocinador, gerentes de portfólios/comitê de análise de portfólios, gerentes de programas, 

escritório de projetos, gerentes de projetos, equipe do projeto, gerentes funcionais, 

gerenciamento de operações, fornecedores/parceiros comerciais e vendedores. Portanto, as 

partes interessadas possuem diversos níveis de responsabilidade e autoridade quando 

participam de um projeto, e estes níveis podem mudar ao longo do ciclo de vida do mesmo. 

Assim, essas responsabilidade e autoridade variam desde contribuições ocasionais em estudos 

e dinâmicas de grupo até o patrocínio total do projeto. Para o IPMA (2006), então, os gerentes 
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de projeto devem buscar reforçar suas redes de relacionamento internas e externas, tanto 

formais quanto informais, para melhor gerenciar as partes interessadas. 

 

2.1.5- Perfil e Responsabilidades do Gerente de Projetos 

 
De acordo com o IPMA (2006), o cenário ideal para a gestão de projetos aconteceria 

se todas as partes interessadas no projeto fossem suficientemente competentes para cumprir 

suas tarefas e tivessem consciência de suas responsabilidades individuais. A prática, todavia, 

não funciona de forma tão alinhada e, assim, o papel do gerente de projetos torna-se bastante 

relevante. Neste sentido, Torreão (2005) diz que, para ser executado, um projeto precisa ser 

gerenciado. O gerente do projeto é visto pelo PMI (2008) como aquele que possui maior 

autoridade e responsabilidade pelo alcance dos objetivos do projeto, fazendo com que os 

envolvidos entendam que comunicação, trabalho e espírito de grupo são vitais para o sucesso. 

Por este motivo, o gerente deve ter visível apoio da alta administração da empresa, bem como 

reconhecimento por parte da equipe. De acordo com o PMI (2008), gerenciar um projeto 

inclui identificação de necessidades, estabelecimento de objetivos claros e alcançáveis, 

balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo, e adaptação 

das especificações, dos planos e da abordagem às diferentes preocupações e expectativas das 

diversas partes interessadas. Segundo o IPMA (2006), os gerentes de projetos gerenciam seus 

projetos num contexto de mudanças rápidas com muitas partes interessadas e várias 

influências externas. 

Portanto, de acordo com o PMI (2008), cabe ao gerente do projeto considerar as 

restrições e as limitações de tempo e orçamento para determinar o método mais apropriado de 

execução do projeto. Para o IPMA (2006), o gerente é o especialista que planeja e controla 

um projeto. Assim, deve decidir quais pessoas serão envolvidas, quais recursos serão 

necessários e qual a abordagem geral adotada para o término do trabalho. Uma atividade 

básica, então, da equipe de gerenciamento do projeto é identificar as partes interessadas, tanto 

internas quanto externas, para determinar os requisitos e as expectativas em relação ao projeto 

de todas as partes envolvidas. Além disso, o gerente do projeto precisa, segundo o PMI 

(2008), gerenciar a influência das várias partes interessadas em relação aos requisitos do 

projeto, para garantir um resultado bem-sucedido. Isso pode ser difícil, pois elas em geral têm 

objetivos muito diferentes ou conflitantes. Assim, parte da responsabilidade do gerente é 

balancear esses interesses e garantir que a equipe do projeto interaja com as partes 
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interessadas de uma maneira profissional e cooperativa. Para tal, o IPMA (2006) indica que o 

gerente deve sempre agir de forma transparente. 

Outra consideração importante para o PMI (2008) é se haverá mais de uma fase 

envolvida e, em caso afirmativo, o gerente deve determinar a estrutura específica de fases do 

projeto individual. Ou seja, cabe ao gerente avaliar os riscos que pretende assumir em relação 

às sobreposições entre as fases do projeto e, assim, definir em quais fases o projeto será 

dividido, as datas de início e término de cada uma e as respectivas entregas esperadas. Neste 

sentido, o IPMA (2006) afirma que um gerente competente deve ser capaz de gerenciar as 

diversas fases do projeto, bem como situações que possam surgir durante estas fases. Ou seja, 

deve executar intervenções não convencionais e não esperadas para otimizar os resultados. 

Então, o PMI (2008) indica que, além de todas as habilidades da área específica e das 

competências gerais exigidas pela função de gestor, o gerente de projetos eficaz deve ter as 

seguintes características: (1) conhecimento sobre gerenciamento de projetos, (2) desempenho, 

sendo capaz de aplicar este conhecimento, e (3) efetividade pessoal (capacidade de orientar a 

equipe do projeto para atingir objetivos e equilibrar as restrições) na execução do projeto. Na 

verdade, de acordo com Carvalho et al. (2009), o gerente de projetos tem suas competências 

reconhecidas por concentrar-se mais no entendimento geral do projeto e em questões menos 

técnicas. Segundo Torreão (2005), desenvolver habilidades e alcançar o nível de 

profissionalismo compatível com a função de gerente de projetos necessita de aprendizado de 

conceitos básicos, técnicas e ferramentas de gerenciamento bem como sua prática. Por este 

motivo, Barros (2001) afirma que geralmente os gerentes mais experientes obtêm mais 

sucesso que os gerentes novatos, em termos de atingir metas de cronograma, custos e escopo 

em função da experiência acumulada. Para o PMI (2008), os gerentes de projetos devem ser 

profissionais preparados para poder praticar e desempenhar bem o seu papel trazendo os 

benefícios que as organizações desejam. O gerente deve, então, ser capaz de aprimorar sua 

prática enquanto exerce suas atividades gerenciais e buscar compreensão máxima do projeto 

como um todo e não apenas do produto ou serviço final.  

Na prática, segundo o PMI Brasil (2009), as cinco habilidades mais valorizadas pelas 

organizações são liderança, comunicação, conhecimento em gerenciamento de projetos, 

negociação e conhecimento técnico. Entretanto, comunicação, gerenciamento de conflitos, 

conhecimento em gerenciamento de projetos, capacidade para integrar as partes e política são 

as cinco habilidades que as organizações consideram mais deficientes nos profissionais de 

gerenciamento de projetos. Isso, na verdade, reflete o perfil atual dos gerentes de projeto que, 
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segundo a pesquisa do PMI Brasil (2009), é considerado técnico em 67% dos gerentes 

atuantes no mercado. O IPMA (2006), por sua vez, agrava este quadro ao afirmar que grande 

parte dos gerentes de projeto possui um alto nível de individualismo. Para a instituição, o 

gerente do projeto deve ter, além de competências técnicas, competências comportamentais 

ou relacionais e ambientais, sendo responsável por manter-se e manter os demais membros do 

projeto trabalhando proativamente, atentos aos riscos e oportunidades, comprometidos com os 

processos e, quando necessário, buscar suporte externo para diminuir os riscos. Na verdade, a 

instituição indica, ainda, que é cada vez maior a demanda por competências comportamentais 

do gerente e da equipe. E, segundo o IPMA (2006), a gestão do projeto deve garantir que os 

envolvidos tenham as competências técnicas, comportamentais e de contexto necessárias, bem 

como tenham acesso às informações, ferramentas e treinamentos adequados para realizar as 

tarefas requisitadas. 

Os projetos têm sido cada vez maiores, mais complexos e mais variados, o que 

diminui a relevância dos conhecimentos técnicos diante das constantes mudanças e inovações 

que surgem a cada dia. Ou seja, o gerente precisa estar preparado para lidar com situações 

inesperadas e o seu talento enquanto gerente será cada vez mais impactante para o sucesso do 

projeto como um todo. Neste sentido, o PMI (2008) defende que os gerentes de projetos 

eficazes adquirem um balanço de habilidades técnicas, interpessoais e conceituais que os 

ajudam a analisar situações e interagir de forma apropriada, sendo algumas delas consideradas 

mais relevantes para o êxito do gerente, tais como: 

• Liderança: envolve a concentração dos esforços de um grupo de pessoas em direção 

a um objetivo comum, habilitando-as a trabalhar como uma equipe. 

• Desenvolvimento da equipe: processo de auxiliar um grupo de indivíduos, unidos por 

um propósito comum, a trabalhar de modo interdependente entre si, com o líder, com 

as partes interessadas externas e com a organização. 

• Motivação: envolve a criação de ambiente para atender aos objetivos do projeto 

enquanto se oferece uma máxima satisfação relacionada ao que as pessoas mais 

prezam. 

• Comunicação: estar ciente a respeito do estilo de comunicação das outras partes, das 

questões culturais, relacionamentos, personalidades e contexto geral da situação. 

• Influência: estratégia de dividir o poder e confiar nas habilidades interpessoais para 

fazer com que outros cooperem para o alcance de objetivos comuns. 

• Processo decisório: refere-se à forma como o gerente chega às decisões do projeto 
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• Conhecimento político e cultural: conhecimento dos vários membros da equipe e do 

uso de uma boa comunicação como parte do plano geral do projeto. 

• Negociação: estratégia de deliberação com as partes sobre os interesses em comum 

ou divergentes, visando o compromisso de se chegar a um acordo. 

O IPMA (2006), por sua vez, trata a gestão de projetos em torno de um largo 

conjunto de competências e, ainda, defende que estas competências são inter-relacionadas. Ou 

seja, as competências geram informações que contribuem consideravelmente para o bom 

desempenho de outras competências. Segundo a instituição, por exemplo, para se ter sucesso 

no desenvolvimento do trabalho em equipe, é essencial que se mantenha o projeto organizado 

e vice-versa. Apesar de tantas exigências para o profissional de gerenciamento de projetos, o 

relatório da pesquisa do PMI Brasil (2009) revela que em mais da metade das organizações 

(54%) a gestão de projetos é uma atividade exercida em tempo parcial. Ou seja, na maioria 

dos casos os gerentes de projeto têm outras atribuições além desta. Por outro lado, apenas 3% 

das organizações consideram não ser útil ou aplicável para a mesma a existência de 

profissionais dedicados a projetos. 

 

2.1.6- Processos da Gestão de Projetos 

 
De acordo com o PMI (2008), “um processo é um conjunto de ações e atividades 

inter-relacionadas, que são executadas para alcançar um produto, resultado ou serviço 

predefinido”. Assim, cada processo tem entradas e saídas e seu objetivo é justamente gerar as 

saídas a partir das entradas e, para tal, indica o uso de ferramentas e as técnicas específicas. 

Na verdade, segundo o PMI (2008), a gestão de projetos requer que cada processo esteja 

alinhado e inter-relacionado adequadamente com os demais processos, de forma a facilitar a 

coordenação, uma vez que as ações adotadas durante um processo específico em geral afetam 

além deste outros processos. Uma mudança no escopo, por exemplo, normalmente afeta o 

custo do projeto. De acordo com o PMI (2008), o gerenciamento de projetos bem-sucedido, 

portanto, envolve gerenciar ativamente essas interações para cumprir os requisitos do 

patrocinador, do cliente e de outras partes interessadas. 

Neste sentido, várias ferramentas são buscadas com o objetivo de favorecer a 

organização da gestão e a comunicação entre as partes interessadas. Em relação à 

comunicação, o IPMA (2006) diz que sua efetividade é vital para o sucesso do projeto. A 

informação correta e consistente deve ser transmitida para as partes interessadas relevantes. 

Uma das práticas mais comuns é o compartilhamento de documentos desenvolvidos durante 
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as etapas do projeto. Há diversos tipos diferentes de documentos e cada organização e gerente 

define aqueles mais adequados à organização, ao projeto e ao perfil da equipe envolvida. Em 

relação a isso, o PMI Brasil (2009) apresentou um relatório que indica como as organizações 

utilizam os documentos ao longo dos processos de gestão: o cronograma, o orçamento, a 

declaração de escopo do projeto, a lista de atividades do projeto, o WBS (estrutura analítica 

do projeto) e o documento de abertura do projeto são utilizados por mais de 70% dos 

respondentes em seus projetos, enquanto procedimentos para avaliação do retorno do projeto 

e o diagrama de rede de atividades são os menos utilizados. 

De acordo com o PMI (2008), os processos de gerenciamento de projetos são 

agrupados em cinco categorias, conhecidas como grupos de processos: 

• Grupo de processos de iniciação envolve os processos realizados para definir um 

novo projeto ou uma nova fase de um projeto; 

• Grupo de processos de planejamento envolve os processos realizados para definir 

o escopo do projeto, refinar os objetivos e desenvolver a estratégia de ação para 

alcançar os objetivos do projeto; 

• Grupo de processos de execução envolve os processos realizados para realizar o 

trabalho definido no plano do projeto para satisfazer as especificações do mesmo; 

• Grupo de processos de monitoramento e controle envolve os processos 

realizados para acompanhar, revisar e regular o progresso e o desempenho do 

projeto, além de mapear e iniciar as mudanças necessárias; 

• Grupo de processos de encerramento envolve os processos realizados para 

finalizar formalmente o projeto ou a fase. 

O PMI (2008) defende que os processos de gerenciamento de projetos são 

apresentados como elementos distintos com interfaces bem definidas, mas reconhece que na 

prática eles se sobrepõem e interagem de várias formas. Os profissionais de gerenciamento de 

projetos mais experientes, inclusive, reconhecem que há mais de uma forma de gerenciar um 

projeto. Os grupos de processos indicados na literatura, portanto, devem ser vistos como guias 

para a aplicação de conhecimentos e habilidades de gerenciamento de projetos ajustando cada 

um de forma a torná-los apropriados ao projeto. O IPMA (2006), por sua vez, define um 

conjunto de competências relevantes para o gerente de projetos e, para cada uma destas, 

alguns possíveis passos do processo para o uso eficaz da competência. Na verdade, estes 

passos funcionam como indicadores da competência na equipe de gerenciamento do projeto e 

devem ser executados, segundo a instituição, para se alcançar efetivamente os benefícios de 
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cada competência. Deve existir, então, uma integração entre as competências e os processos 

aplicados. 

Assim, em função desta natureza integrativa da gestão de projetos, diferentes formas 

de interação entre os processos são também indicadas. O PMI (2008) diz, por exemplo, que o 

grupo de processos de monitoramento e controle deve interagir com os outros grupos de 

processos de uma forma bastante ampla, conforme mostra a Figura 4. Os processos 

constituintes de cada grupo podem ter interações dentro do grupo ao qual pertence e entre os 

grupos de processos. A natureza dessas interações, no entanto, varia de um projeto para outro 

e podem ou não ser executadas em uma ordem específica. 

 

 
 

Figura 4: Interação entre grupos de processos de gerenciamento de projetos 
Fonte: PMI 2008 

 
Na verdade, para o PMI (2008), os grupos de processos de gerenciamento de projetos 

são vinculados entre si pelas saídas que produzem e normalmente representam atividades 

sobrepostas que ocorrem mais de uma vez ao longo de todo o projeto. Ou seja, a saída de um 

processo torna-se uma entrada em outro processo ou é efetivamente uma entrega do projeto. 

Neste sentido, segundo o PMI (2008), esses processos têm dependências claras e em geral são 

executados na mesma sequência, independente da área de aplicação do projeto. A Figura 5, 

por sua vez, ilustra como os grupos de processos interagem e mostra o nível de sobreposição 

na maioria das ocasiões. Assim, percebe-se que durante um projeto há sempre mais de um 

grupo de processo ativo, uma vez que a dinamicidade deste ambiente exige perfis e 

responsabilidades diferentes a todo instante.  
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Figura 5: Nível de sobreposição das interações dos grupos de processos 
Fonte: PMI, 2008 

 
A Figura 5 nos permite entender que dificilmente existe algum momento no projeto 

em que apenas um grupo de processo está ativo. Na verdade, o próprio PMI (2008) diz que os 

processos são mostrados no grupo em que a maior parte das atividades ocorre. Ou seja, na 

prática, uma atividade pode envolver mais de um grupo. Na Figura 6, por sua vez, é mostrado 

o diagrama de fluxo de processos elaborado pelo PMI (2008). Este diagrama fornece um 

resumo geral do fluxo básico e das interações entre grupos de processos e partes interessadas 

específicas. Analisá-lo permite compreender como os diversos processos interagem entre si, 

gerando saídas e entradas durante todo o projeto. Neste sentido, formam-se ciclos de interação 

como, por exemplo, o ciclo que se inicia com o planejamento que define um plano de 

gerenciamento do projeto e, assim, define como funcionará os processos de monitoramento e 

controle. Estes, por sua vez, realizam medições, relatórios e solicitações que são entradas para 

os processos de execução, atualizando o calendário de recursos e, consequentemente, o 

planejamento das próximas atividades do projeto. Assim como este exemplo, muitos outros 

podem ser identificados pelo diagrama da Figura 6, mas, na verdade, esse diagrama é apenas 

uma síntese com um alto nível de abstração do ambiente de projetos, que envolve muito mais 

fatores e relações que o diagrama é capaz de mostrar. Há, portanto, uma série de variáveis que 

influenciam essa dinâmica e tornam cada projeto diferente dos demais. 
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Figura 6: Interações nos processos de gerenciamento de projetos 
Fonte: PMI, 2008 

 

O IPMA (2006), por sua vez, define que informações relevantes para o sucesso do 

gerenciamento do projeto são obtidas a partir da clareza de alguns elementos técnicos (partes 

interessadas, requisitos e objetivos do projeto, riscos e oportunidades, qualidade, trabalho em 

equipe, estrutura do projeto, controle e relatórios e comunicação), alguns elementos 
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comportamentais (autocontrole, distensionamento e orientação para resultados) e alguns 

elementos de contexto (orientação para o projeto, programa e portfólio, e para o negócio). 

 

2.1.7- Fatores Críticos de Sucesso de um Projeto 

 
Poucos tópicos são mais centrais à gestão de projetos que o sucesso do projeto em si, 

uma vez que todos os envolvidos no gerenciamento do projeto devem estar buscando este 

sucesso. Na verdade, todo projeto tem um propósito e, de acordo com o PMI (2008), o 

sucesso no gerenciamento de um projeto se relaciona ao alcance dos objetivos do mesmo, que 

tendem a envolver a entrega dentro do prazo previsto, dentro do custo orçado e com nível de 

desempenho adequado, com aceitação por parte do cliente, respeitando a cultura da 

organização e oferecendo atendimento controlado às mudanças de escopo. Para a alta 

administração da empresa, por sua vez, outro fator extremamente relevante para favorecer a 

percepção de sucesso do projeto diz respeito ao alcance dos objetivos de negócio. Neste 

sentido, o PMI Brasil (2009) diz que, em 76% das organizações, a alta administração percebe 

claramente os benefícios alcançados mediante gerenciamento de projetos. 

Por outro lado, a taxa de insucesso nos projetos ainda é bastante alta. Shenhar e Dvir 

(2007) pesquisaram 600 projetos nos setores privado, governamental e terceiro setor em 

vários países e constataram que 85% dos projetos não atingiram o prazo e orçamento 

originais, com atraso médio de 70% e aumento médio de 60% no orçamento. Os dados 

apresentados pelo PMI Brasil (2009) são semelhantes e indicam que 79% das organizações 

costumam ter problemas no cumprimento dos prazos e 62% dos custos, enquanto 41% 

indicam ter problemas de qualidade e 34% de satisfação dos clientes. Ainda segundo o PMI 

Brasil (2009), os problemas que ocorrem com mais frequência nos projetos das organizações 

participantes são problemas de comunicação, não cumprimento dos prazos e mudanças de 

escopo constantes. 

Na verdade, o significado de sucesso de um projeto não é consenso entre os 

praticantes. Segundo Shenhar e Dvir (2007), existem projetos que foram entregues no prazo, 

atenderam o custo e os requisitos de desempenho, mas que foram considerados fracassos e, 

por outro lado, existem projetos que ficaram bem distante dos planos e foram considerados de 

sucesso. A pesquisa realizada pelo PMI Brasil (2009), por sua vez, revela que, na prática, 

apenas 32% das organizações dizem que sempre planejam seus projetos. Assim, o IPMA 

(2006) define o sucesso do projeto diante da apreciação dos resultados do projeto pelas 

diversas partes interessadas, o que torna a definição dos critérios de sucesso de forma clara e 
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transparente entre as partes um fator crítico de sucesso. Além deste, muitos outros fatores são 

considerados críticos por diversos autores. 

De acordo com o IPMA (2006), integração é crítica para o sucesso da gestão do 

projeto. Na verdade, quanto maior a complexidade e a variação entre as expectativas das 

partes interessadas, mais sofisticada deve ser a integração no projeto. Segundo o PMI (2008), 

as culturas e os estilos podem ter uma forte influência na capacidade de um projeto atingir 

seus objetivos, pois definem as "normas culturais" da empresa e do projeto. Essas "normas" 

incluem um conhecimento comum com relação à abordagem dada ao trabalho, quais meios 

são considerados aceitáveis para tal e quem tem influência no mesmo. Assim, o gerente do 

projeto deve, de acordo com o IPMA (2006), ser capaz de enxergar além das atividades 

necessárias, de forma a organizar um detalhado plano de gerenciamento do projeto, que deve 

ser aprovado pelos envolvidos e comunicado para as partes interessadas relevantes. Neste 

sentido, o IPMA (2006) considera a comunicação efetiva um fator vital para o sucesso dos 

projetos. Ou seja, a informação correta deve ser transmitida de forma consistente para as 

partes relevantes de acordo com suas expectativas. 

Para o PMI (2008), os projetos também podem ser influenciados pelo grau de 

maturidade da organização em relação ao gerenciamento de projetos e seus sistemas de 

gerenciamento dos mesmos. Segundo essa instituição, outro fator ambiental da empresa que 

influencia a maneira como os projetos são conduzidos é a estrutura organizacional, que pode 

afetar a disponibilidade dos recursos. As estruturas organizacionais podem ser estritamente 

funcionais, projetizadas ou apresentar características intermediárias. Cabe à equipe de 

gerenciamento alinhar as características do projeto e da organização de forma a alcançar os 

resultados mais efetivos. Na perspectiva de resultados, o IPMA (2006) aponta o 

gerenciamento da qualidade durante o projeto como um fator que garante o sucesso do 

negócio no longo prazo a partir da satisfação dos clientes. 

O PMI (2008), então, sintetiza as principais ações da equipe de projeto para que um 

projeto seja bem-sucedido: 

• Selecionar os processos apropriados necessários para cumprir os objetivos do 

projeto; 

• Usar uma abordagem definida que possa ser adotada para atender aos requisitos; 

• Cumprir os requisitos para atender às necessidades e expectativas das partes 

interessadas; e 
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• Obter um equilíbrio entre as demandas concorrentes de escopo, tempo, custo, 

qualidade, recursos e riscos, para gerar o produto, o serviço ou o resultado 

especificado. 

 

2.2- APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

 
As organizações têm sofrido as consequências das intensas e frequentes mudanças 

que vêm ocorrendo na sociedade. Com isso, diz Ferreira Júnior (2006), os executivos têm 

sentido a necessidade de aprender continuamente a fim de adquirirem novas habilidades e 

conhecimentos necessários para conduzirem as suas organizações de modo satisfatório. As 

organizações que não forem ágeis e capazes de alterar suas estratégias quando necessário não 

alcançarão os resultados desejados em suas atividades. Isso exige que os líderes responsáveis 

pelas tomadas de decisões tenham sempre postura ativa estando preparados para a 

implementação das mudanças necessárias. Ou seja, diante das constantes mudanças, é exigida 

uma postura ágil e mais ativa dos mesmos. 

Segundo Ferreira Júnior (2006), as estruturas hierárquicas rígidas e definidas pelos 

gestores se modificam, as equipes de trabalho passam a ser heterogêneas (especialidades 

diferentes) e pequenas. Os gerentes, que em um dado momento trabalhavam “isolados”, agora 

devem estar em sintonia com suas equipes e buscar coordenar, aprender e aplicar seus 

conhecimentos e suas melhores práticas. Para tal, Moraes, Silva e Cunha (2004) defendem 

que o conhecimento nas organizações não deve ser algo centralizado, mas distribuído entre 

todos os membros da organização. Segundo o autor, os gerentes aprendem ao manter 

relacionamentos com membros da organização no ambiente de trabalho. Percebe-se, então, a 

natureza social da aprendizagem. No desenvolvimento de suas atividades no trabalho, os 

indivíduos interagem e compartilham seu conhecimento prévio com os outros membros de 

seu ambiente de trabalho.   

Argyris e Schön (1978) definem a aprendizagem organizacional como um processo 

pelo qual uma organização obtém e utiliza novos conhecimentos, habilidades, condutas e 

valores a partir da identificação e correção de erros. Segundo Valença (2009), a questão do 

erro humano é o ponto central da pesquisa e da teoria de Argyris e Schön. Para os autores, o 

erro significa uma diferença entre a intenção com uma ação e o seu resultado obtido, não 

existindo, portanto, erro deliberado, o que se revelaria como uma dissimulação eficaz, capaz 

de passar por um erro.  
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Neste processo reflexão e ação a partir do erro, os membros da organização atuam 

como agentes de aprendizagem em seus contextos organizacionais. Ou seja, segundo Argyris 

e Schön (1996), são as pessoas nas organizações que pensam, lembram, aprendem, etc. Souza 

(2004) concorda com Argyris e Schön (1974, 1978, 1996) ao afirmar que a aprendizagem 

individual não é equivalente à aprendizagem organizacional, mas que, para existir a 

aprendizagem organizacional, é necessário que se tenha a aprendizagem individual. 

Entretanto, é importante destacar que a aprendizagem organizacional não é uma soma das 

aprendizagens dos membros que compõem a organização. Segundo Souza (2004), "as 

organizações têm sistemas cognitivos e memórias, ou seja, desenvolvem visões de mundo e 

ideologias, mapas mentais, normas e valores que se preservam para além da presença de 

membros individuais". 

Para Argyris e Schön (1996), as organizações são instrumentos identificáveis de 

decisão e ação coletiva, nos quais os membros podem agir e aprender mediante o processo de 

questionamento que resulta no produto do aprendizado. Tal questionamento origina-se da 

identificação de uma situação problemática e na sua resolução, e o resultado da reflexão sobre 

este acontecimento pode ser uma modificação nas imagens que os indivíduos têm da 

organização ou na compreensão destes em relação aos fenômenos organizacionais e, assim 

como o aprendizado para um único indivíduo, resultar em alterações na forma de pensar e 

agir, provocando por consequência modificações nas práticas organizacionais e nos resultados 

e expectativas das ações. Essas modificações nas práticas organizacionais é que provocam a 

ascensão do aprendizado da empresa em questão. Neste sentido, Argyris e Schön (1978) 

referenciam os modelos genéricos de Teoria de Ação que inspiram, guiam e controlam os 

comportamentos humanos interpessoais para propor dois modelos diferentes de aprendizagem 

nos ambientes organizacionais. 

 

2.2.1- Teoria de Ação e Aprendizagem Organizacional 
 

Para Argyris e Schön (1974), a Ciência da Ação é um conhecimento sistemático cujo 

objeto é a prática humana do dia a dia. Assim, sua metodologia é a observação dos 

comportamentos deliberados, ou da ação humana. A partir dessa base factual, constrói uma 

teoria sobre o modo como determinada pessoa explica, controla e prevê comportamentos seus 

ou de terceiros, de modo a alcançar seus propósitos de ação. Na verdade, Argyris, Putnam e 

Smith (1985) propõem que a Ciência da Ação tenha três características básicas: 

• Proposições empiricamente desconfirmáveis, organizadas numa teoria; 
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• Conhecimento capaz de ser implementado por seres humanos num contexto de 

ação; e 

• Alternativas para o status quo, que tanto esclareçam o que existe, quanto informem 

a mudança fundamental em função de valores escolhidos livremente pelos próprios 

atores sociais. 

A Ciência da Ação é uma ciência descritiva dos modelos da ação humana, buscando 

ainda ser também uma ciência preditiva ou projetiva das potencialidades e das probabilidades 

das condições de ocorrência de padrões de ação no futuro. Segundo Valença (2007), os 

membros de uma comunidade profissional de Ciência da Ação interpretam juntos uma 

realidade, avaliam e regulam sua prática nessa realidade, refletindo sobre o grau de 

consistência, adequação e coerência da prática de cada um deles e da comunidade como um 

todo. Na verdade, a Ciência da Ação, por seu caráter normativo, assegura ou alega que a 

racionalidade humana pode ser entendida, mapeada e orientada no sentido de promover ações 

mais competentes, abertas à aprendizagem e justas. Neste sentido, Valença (2007) indica 

cinco argumentos sobre os propósitos de quem pratica a Ciência da Ação: 

• Pensar bem antes de agir, testando a consistência interna dos termos, pressupostos, 

premissas e raciocínio para ação; 

• Explicitar a intenção para ter eficácia no agir, avaliando o grau de acerto entre a 

intenção e os resultados da ação; 

• Pensar e agir para o bem de todos, onde a ação deve se mostrar útil e solidária; 

• Experimentar para mudar e voltar a testar novas estratégias e valores, buscando 

inovação quando necessário; e 

• Escolher a estratégia mais competente para praticar a justiça no agir, testando o 

grau de competência e o escopo da ação de forma criteriosa para todos. 

De acordo com Argyris, Putnam e Smith (1985), a Ciência da Ação deve ser um 

conhecimento ao mesmo tempo útil e acionável. Valença et al. (2010) afirmam que a Ciência 

da Ação tem por objeto de pesquisa a ação humana, trabalhando essencialmente com a 

intencionalidade. Para Argyris, Putnam e Smith (1985), os seres humanos são sujeitos da ação 

e como tal são responsáveis por suas próprias ações, ou seja, concebem, intencionam e criam 

significados com suas ações. Assim, concebem suas ações com a intenção de alcançar certos 

resultados e monitoram estes resultados de forma a avaliar a eficácia de suas ações e dos 

impactos no ambiente.  
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Antes de agir, no entanto, as pessoas são tacitamente orientadas por uma memória de 

competência que orienta o desempenho, ou seja, concebem ações por meio de mapas 

cognitivos tácitos de experiências passadas. Por outro lado, Valença (2010), lembrando Simon 

(1965) e Argyris e Schön (1974), afirma que, para a construção desses mapas, a mente 

humana opera com uma quantidade limitada de informação e representações simplificadas do 

ambiente. Ou seja, as pessoas não têm plena consciência das estruturas dinâmicas que fundam 

seus modelos mentais e quase sempre estão despercebidas de sua dinâmica no próprio 

raciocínio, por causa da diferença e da distância entre os processos de intenção e ação, entre o 

saber para o discurso e o saber para a ação. Segundo Argyris e Schön (1978), esta 

incongruência se agrava nas situações de tensão, desconhecimento, ameaça ou imobilização 

por medo, bem como pelo atraso existente entre as ações e a percepção de suas 

consequências. 

Valença (2007) diz que os seres humanos codificam e memorizam a ação eficaz para 

repeti-la sem esforços aditivos aos já realizados para aprendê-la. Essa memória de uma 

competência (virtuosa ou não) produz um “comportamento hábil” que, de acordo com Argyris 

(1993), segue princípios de programas-mestre da mente e quanto mais as pessoas obedecem e 

são eficazes nas ações, mais estes programas-mestre se reforçam. Neste sentido, o 

conhecimento precisa ser aplicável na situação e o sujeito deve ser capaz de acioná-lo a partir 

da memória e conhecimento prático da teoria de ação ou competência em questão. 

Logo, as pessoas precisam manter-se investigativas, buscando questionar a eficácia 

das suas estratégias e testando suas causalidades. Ao contrário disto, tendem a surgir as 

rotinas organizacionais defensivas. Segundo Argyris e Schön (1978, 1996) e Valença (1995), 

no cerne de uma rotina organizacional defensiva estaria a “incompetência hábil” do ser 

humano evitar tratar uma situação problemática sem perceber que isto agrava a situação. 

Nestes casos, o autor defende que a tendência é construir-se um padrão ineficaz de forma a 

evitar ou minimizar o sofrimento com a situação, seja por uma mudança na percepção do 

problema ou pela ausência da causalidade pessoal. Ora, isto é uma estratégia de autoproteção 

e proteção unilateral do outro e, com o tempo, as pessoas se tornam “hábeis” nisso. 

Argyris (1970) e Argyris e Schön (1974, 1978, 1996) defendem que é preciso 

desacelerar os processos mentais, emocionais e ímpetos e ação, e, assim, identificar as 

variáveis que se tornam governantes da ação humana e transformadores da realidade social. 

Argyris e Schön (1974, 1978, 1996 apud VALENÇA, 2007) afirmam que “está na capacidade 

reflexiva da própria raciocinação (processo que gera o raciocínio) e do juízo (mérito ou 
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resultado do raciocínio) do ser humano, sua potencialidade para implementar ações que se 

adaptem, equilibrem ou transformem as condições e contextos onde atuam”. Assim, Valença 

et al. (2010) diz que: 

Pesquisamos as ações e suas consequências atentos a três macromodelos de 
ação humana - um de controle unilateral, outro de controle por dissimulação 
do controle e um terceiro de controle bilateral - , que nem são aleatórios por 
natureza, nem são exclusivamente técnicos (ARGYRIS e SCHÖN 1974, 
1978, 1996). Eles são a base de uma combinação complexa (e de acaso) de 
variáveis que revelam uma estética própria do ser humano para conceber 
situações e influir nas condições e contextos para redirecionar a prática, os 
relacionamentos e a aprendizagem em grupos e nos ambientes sociais. (...) 
Em Ciência da Ação, usar um macromodelo é fundamental por seu caráter ou 
atributo normativo, mas, especialmente com seu uso, porque é possível 
distinguir as suposições projetivas e probabilísticas da ação. 

Segundo Valença et al. (2010), para Argyris (1982) e Argyris, Putnam e Smith 

(1985), a Ciência da Ação distingue duas causalidades no processo do pensamento humano 

(raciocinação): (1) a causalidade conceptiva, a que depende dos processos internos do sujeito 

da ação, ou seja, a causalidade que depende da autonomia do sujeito para decidir agir de uma 

determinada maneira a partir de suas intenções e (2) a causalidade-padrão, ou seja, a força da 

influência e do condicionamento dos fatores ambientais (sistêmicos) sobre o pensamento e a 

ação humana, ou seja, a causalidade que emerge do ambiente ou do sistema, a ponto de estes 

fatores ambientais influenciarem a ação. Logo, de acordo com Valença et al. (2010), tendo a 

Ciência da Ação por referência, “percebe-se que o ser humano, antes de qualquer outra 

essência, é um ser de linguagem e comunicação ou um sistema de ação-em-ação, de escolhas 

deliberadas, relativamente condicionadas”. 

O comportamento das pessoas, de acordo com Valença (2007), tende gerar um 

determinado tipo de aprendizado virtuoso, produzindo teorias de ação “aceitáveis” ou 

“adaptadas” ao sistema das quais fazem parte. Na verdade, essas teorias são consideradas um 

enorme conjunto de proposições relacionadas de modo complexo à ação humana. Segundo 

Argyris e Schön (1974), elas podem ser (1) teorias proclamadas quando as pessoas alegam 

seguir ou (2) teorias-em-uso quando as pessoas de fato praticam, ou seja, são acionadas e 

usadas por inspiração destas suposições. Uma mesma teoria pode ser proclamada e em-uso, 

sendo nestes casos consistentes, mas pode também existir diferenças entre o que se diz e o que 

se faz. Essa diferença é bastante comum uma vez que as teorias-em-uso são tácitas por 

natureza e é preciso haver reflexão sobre a ação para torná-las explícitas. Para tal, deve 

ocorrer uma desaceleração no processo mental. Ainda, Argyris, Putnam e Smith (1985) dizem 

que o ser humano precisaria se expor e experimentar, apresentando e colocando em 
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julgamento seus pontos de vista, enquanto reflete sobre suas variáveis governantes. Tornar-se, 

portanto, vulnerável. 

Ao aplicar essa linha de raciocínio ao problema do entendimento do que seja 

aprendizagem organizacional, Argyris e Schön (1978) dizem que as organizações também 

têm teorias proclamadas e teorias-em-uso que podem ser inferidas a partir do comportamento 

diretamente observável da maioria dos seus membros. Assim, Valença (2007) diz que a 

aprendizagem organizacional poderia ser entendida como um processo de testes e ajustes das 

teorias de ação da organização. No entanto, segundo Valença (2007), “ao falar de teorias de 

ação organizacional, é necessário dissipar a confusão existente em torno de termos tais como 

inteligência, memória e ação organizacional”. O objetivo ao usar esses termos é mostrar que a 

ação organizacional é, ao mesmo tempo, diferente e conceitualmente ligada à ação individual. 

Ou seja, são metáforas. Logo, Valença (2007) conclui em relação à teoria de ação 

organizacional: 

Assim, enquanto houver continuidade nas regras que governam o 
comportamento dos indivíduos, a organização persistirá, ainda que alguns 
membros saiam e entrem. [...] A teoria-em-uso da organização deve ser 
inferida a partir da observação do comportamento organizacional – isto é, das 
decisões e ações da organização. As decisões e ações produzidas pelos 
indivíduos são da organização na medida em que são governadas por regras 
coletivas de decisão e delegação. 

 
2.2.2- Tipos de Aprendizagem 
 

Segundo Argyris e Schön (1996), todas as vezes que o indivíduo procura outra 

estratégia de ação para atender aos mesmos valores ou variáveis governantes, há a 

aprendizagem chamada de ciclo único. Para os autores, a aprendizagem de ciclo único (single-

loop) consiste na aprendizagem instrumental e acarreta mudanças apenas nas estratégias de 

ação ou nas suas premissas, sem alterar a teoria-em-uso (acionada) na organização. Ou seja, 

os indivíduos detectam e corrigem os erros enquanto agem de acordo com os mesmos valores 

e padrões organizacionais existentes em seus modelos mentais e no ambiente organizacional. 

Nesse caso, a estrutura de conhecimento existente na organização é mantida e, segundo 

Kofman (1996), esta forma de aprendizagem não proporciona a reflexão que poderia levar à 

mudança profunda da situação. Na verdade, são feitos ajustes nas estratégias para se tentar 

alcançar os valores não alcançados com as estratégias anteriores. Esta seria, segundo Valença 

(2009), a aprendizagem pela adaptação ou tradução, que ocorre quando se muda apenas a 

estratégia sem sair de um mesmo paradigma ou conjunto repetitivo de valores. Os valores 

(propósitos) da teoria de ação, portanto, não são alterados. 
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Por outro lado, Valença (2009) revela que “certas situações apresentam limites 

insuperáveis, porque os erros se tornam incorrigíveis pelo uso e dominância dos mesmos 

valores”. Nessas situações, então, as pessoas são desafiadas a refletir, experimentar, inovar e 

validar novos valores e novas estratégias que poderão transformar essas situações. Neste 

sentido, o autor lista alguns exemplos inspirados em Argyris e Schön (1978, 1996): 

 (a) o sujeito e os outros podem se sentir embaraçados ou ameaçados naquela 
situação; (b) nas situações de retenção política ou ignorância  da informação, 
nas quais as estratégias correntes são ineficazes; (c) nas situações de 
encobrimento da indiscutibilidade (segredo sobre os segredos); (d) nas 
situações crônicas nas quais os erros não são resolvidos inteiramente ou de 
maneira eficaz com as estratégias correntes, havendo uma série de “quebra-
galhos”; (e) nas situações onde há erros produzidos "deliberadamente" (o que 
no caso não é um erro) e voltados para a injustiça. 

Em situações como essas, o indivíduo é forçado a repensar sua forma de agir e, 

assim, é exigida uma aprendizagem chamada de ciclo duplo. Na verdade, segundo Argyris e 

Schön (1996), a aprendizagem de ciclo duplo (double-loop) resulta da mudança da teoria-em-

uso (acionada) na organização, bem como suas estratégias. Implica, portanto, na 

reestruturação de valores e premissas fundamentais, que inclui suas estratégias, percepção do 

ambiente e compreensão das competências da organização. Para tal, a estrutura do 

conhecimento da organização é contínua e fundamentalmente questionada, o que leva os 

indivíduos da organização a refletirem, provocando mudanças profundas e eficazes. É, 

segundo Valença (2009), a aprendizagem pela transformação, que ocorre quando se sai de um 

conjunto de valores para incorporar novos valores que vão inspirar e orientar novas estratégias 

compatíveis. Dá-se, assim, a inovação ou aprendizagem paradigmática.  

Na verdade, Argyris e Schön (1996 apud VALENÇA et al., 2010) defendem que é 

fundamental refletir sobre esses valores implícitos, tácitos da ação humana que não se veem à 

primeira observação e análise, mas que criam os ambientes onde vivemos, aprendemos e 

atuamos, nos quais ensinamos pelo exemplo e aprendemos pela imitação. Logo, a 

aprendizagem não pode se limitar ao ciclo único, devendo em muitas situações ser expandida 

para a transformação das variáveis governantes, ou seja, para uma aprendizagem de ciclo 

duplo. Nestes casos, Valença (2009) diz que “mudar a estratégia não faz toda a diferença, mas 

sim mudar as variáveis governantes”. 

Por fim, existe a chamada aprendizagem dêutero que, segundo Argyris e Schön 

(1996 apud VALENÇA, 2007), trata da “investigação através do qual uma organização 

reforça sua capacidade de aprendizagem porque compreende e coteja os contextos anteriores 

da aprendizagem”. Portanto, pode ser combinada com os tipos anteriores de aprendizagem na 
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medida em que favorece a consciência da ocorrência do aprendizado enquanto os envolvidos 

refletem sobre as experiências passadas de aprendizagem. Ou seja, a partir desta 

aprendizagem comparativa de contextos, os membros de uma organização podem, segundo 

Valença (2007), “acionar, usar ou contextualizar (descobrindo e modificando) uma forma de 

aprendizagem de um contexto anterior para um novo contexto”.  

 
2.2.3- As Cinco Disciplinas das Organizações que Aprendem 
 

Segundo Senge (1995 apud ANDRADE, 2006), para que as organizações e 

comunidades desenvolvam capacidades superiores de aprendizagem, é necessário que haja um 

ciclo de aprendizado profundo a partir de habilidades que provocam novos níveis de 

percepção e consciência. Esses níveis de percepção, por sua vez, permitem aos indivíduos 

enxergar o mundo de maneira diferenciada, estimulando atitudes e valores mais úteis, 

reflexivos e criativos. Segundo Andrade et al. (2006), “o ciclo de aprendizado profundo é um 

processo individual que se dá no nível cognitivo, e também um processo coletivo que se dá no 

nível cultural”. Neste sentido, Senge (1990) definiu cinco disciplinas para estimular o 

desenvolvimento das habilidades de aspiração, reflexão e conceituação nos níveis individual e 

coletivo. Por disciplina, diz Andrade et al. (2006), entende-se que representam um conjunto 

de conhecimentos sistematizados e habilidades que se desenvolvem pela prática. 

Senge (1990), portanto, concretiza a metáfora de Argyris e Schön sobre a 

Aprendizagem Organizacional, no sentido de transformar as instituições e a sociedade em 

sistemas de aprendizagem, mostrando como elas poderiam aprender a aprender, organizando 

esse desenvolvimento em cinco disciplinas, que as fariam ficar em constante aprendizado, e 

que devem trazer uma mudança na mentalidade de cada um dos indivíduos que compõe uma 

organização:  

• Domínio Pessoal – comprometimento com o próprio aprendizado, de forma a 

esclarecer e aprofundar a visão pessoal, concentrar energias, desenvolver a 

paciência e ver a realidade objetivamente;  

• Modelos Mentais – são ideias profundamente enraizadas, generalizações e mesmo 

imagens que influenciam o modo como as pessoas veem o mundo e suas atitudes;  

• Visão Compartilhada – identificação e comunicação de imagens compartilhadas de 

futuro que estimulem o compromisso genuíno e o envolvimento ao invés da mera 

aceitação, de forma a traduzir a visão individual em uma visão compartilhada e 
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estimular os envolvidos a darem tudo de si, aprendendo por interesse e não por 

obrigação imposta por chefes;  

• Aprendizagem em Equipe – estímulo ao diálogo, de forma que os membros do 

grupo pensem em conjunto, reconhecendo padrões de interação que dificultam a 

aprendizagem e enxergando as equipes como unidade de aprendizagem 

fundamental para a organização;  

• Pensamento Sistêmico – capacidade de enxergar as coisas como parte de um todo 

integrado, partes inter-relacionadas, favorecendo uma visão de mundo mais 

reflexiva e criativa e reconhecendo padrões de forma a contribuir criativamente 

para criar o presente e o futuro. 

É vital, destaca Senge (1990), que estas disciplinas se desenvolvam em conjunto. O 

pensamento sistêmico, no entanto, é considerada aquela que integra todas as outras, 

permitindo colocação da teoria em prática. Ou seja, sem uma orientação sistêmica não há 

motivação para analisar as inter-relações entre as disciplinas. De acordo com Andrade et al. 

(2006), por meio do domínio pessoal, o indivíduo se percebe como parte interdependente do 

sistema, implicando uma compreensão das estruturas internas e das suas inter-relações com as 

estruturas externas. Os modelos mentais, por sua vez, representam sistemicamente uma 

realidade social. Quanto mais se conhece a complexidade das estruturas sistêmicas, mais se 

torna necessário o propósito comum para obter energia criativa e saber no que transformá-la. 

Uma realidade complexa é transformada, portanto, em uma visão compartilhada de um futuro 

desejado. E, com uma visão do todo, os esforços coletivos são alinhados em torno da 

alavancagem sistêmica mediante aprendizagem em equipe.  

 

2.2.4- Construção de um Ambiente Reflexivo 

 
Segundo Senge (2003), muitas posturas e ideias novas não são colocadas em prática 

por entrarem em conflito com poderosos modelos mentais implícitos. Estão presos, portanto, 

ao paradigma de que, enquanto estiver funcionando, não precisa ser melhorado. Este é, 

segundo Valença (2007), o pensamento conformado que está associado a ambientes que 

favorecem dinâmicas do tipo ganha-perde ou perde-perde, não resolvendo o problema de 

forma que ele não ocorra mais. Na verdade, este é apenas um dos laços inibidores do modelo 

típico da maioria das organizações, onde são criadas condições de indiscutibilidade, profecias 

autorrealizantes, processos auto-oclusivos e erros em escalada, enquanto as próprias 

organizações e seus gestores permanecem inconscientes da criação destas condições. De 
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acordo com Valença (2007), este modelo favorece o controle unilateral e a competitividade. 

Presos a estas condições de erro, as pessoas buscam camuflar seus erros e, como 

consequências inevitáveis, a eficácia é prejudicada, a confiança é abalada, o distanciamento 

cresce e a injustiça se torna comum. Assim, segundo Valença (2007), neste ambiente, 

dificilmente as pessoas e as equipes podem se abrir para uma verdadeira mudança 

paradigmática de suas ações e da própria cultura organizacional. Ainda em relação à criação 

desses ambientes de baixa confiança, Valença et al. (2010) comentam: 

As pessoas tendem a cometer equívocos de raciocínio e decisão, e quando 
tais equívocos se transformam em padrões de comportamentos gerais de um 
ambiente, então se produzem estruturas conhecidas como “rotinas 
organizacionais defensivas” (ARGYRIS, 1982, 1985, 2000). É comum as 
pessoas raciocinarem com erro de lógica e de comunicação investigativa e, 
depois, ficarem armadilhadas, isto porque: (a) a raciocinação gera um 
argumento ou tese não testados, nem validados publicamente, (b) as pessoas 
usam este argumento não testado como sendo verdadeiro, testado e validado 
(o que de fato, embora seja viciado, é autorreferente ou auto-oclusivo) e (c) 
decidem com base neste argumento não testado e não validado. Quando isto 
se torna um padrão comportamental de um ambiente, não deve ser estranho 
que muitos outros argumentos subsequentes, especialmente quando acontece 
um erro ou um desastre, sejam argumentos defensivos, frequentemente com 
uso de transferência de responsabilidade. 

Para Drucker (2006), poucos problemas são de fato únicos e estes, como tal, devem 

ter também soluções únicas. Na verdade, grande parte dos problemas é recorrente ou segue 

um determinado padrão do próprio contexto. Neste sentido, segundo Valença (2007), devem-

se avaliar bem quais são os reais problemas e suas causas para se alcançar soluções 

estruturais. De acordo com Drucker (2006), o grande perigo na definição do problema não é a 

definição incorreta, mas aquela definição plausível e incompleta, já que remetem a soluções 

aparentemente eficazes. Em relação a isso, Senge (2003) lembra que muitos problemas 

identificados, na verdade, são sintomas, e suas causas são mantidas escondidas. Logo, para 

garantir-se fora de tal perigo, devem-se checar, mais de uma vez, todos os fatos que possam 

ser observados em torno do problema. Segundo Morgan (2007), observadores habilidosos 

desenvolvem a destreza para ler situações, mantendo vários cenários em mente e concebendo 

ações que parecem apropriadas. O autor afirma que este tipo de observador tem a capacidade 

de permanecer aberto e flexível, interrompendo julgamentos abruptos sempre que possível, 

até ter uma visão mais compreensiva da situação em questão. Todavia, é essencial estar atento 

que, segundo Drucker (2006), a virtuosidade de manipular grande número de variáveis é, na 

prática, um sintoma de uma reflexão descuidada. Neste sentido, Valença (2007) afirma que a 

capacidade humana é limitada quanto ao entendimento da complexidade do todo. Logo, é 
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preciso desacelerar o processo de tomada de decisão para se estimular a reflexão em torno das 

alternativas. 

Neste sentido, Valença (2007) diz que, para pensar bem, as pessoas devem se basear 

na preferência pelo uso de métodos bem-sucedidos nas experiências passadas, cotejando e 

distinguindo as formas que têm funcionado das formas que têm falhado. No entanto, segundo 

o autor, “a continuidade organizacional não será compreensível se depender exclusivamente 

de múltiplas e paralelas imagens privadas.” Logo, Argyris e Schön (1996 apud VALENÇA, 

2007) definem o seguinte processo para a aprendizagem organizacional: 

(a) os indivíduos de uma organização experimentam uma situação 
problemática; (b) investigam-na em nome da organização; (c) experimentam 
um inesperado descompasso entre os resultados esperados e os alcançados 
através da ação; (d) respondem a esse descompasso com um processo de 
pensamento e ação subsequente que lhes permitem modificar suas imagens 
da organização e/ou sua compreensão dos fenômenos organizacionais e 
então, (e) reestruturam suas atividades de modo a produzir os resultados e 
expectativas esperados e, por fim, (f) modificam a Teoria-em-Uso 
Organizacional. 

Segundo Valença (2007), frequentemente essas modificações são mediadas por 

lições tiradas da investigação e reflexão. Logo, a aprendizagem organizacional ocorre a partir 

da construção de um ambiente reflexivo que estimule a reflexão antes, durante e depois da 

ação. 

 
2.2.5- Um Modelo Tridimensional para Intervenção Apreciativa na Aprendizagem 
 

Valença (2007, 2009) e Valença et al. (2010) defendem a ideia de um modelo 

tridimensional de intervenção nas situações onde se busca desenvolver a aprendizagem 

organizacional, envolvendo dois principais agentes: o interveniente e os aprendizes. Para o 

sucesso do modelo, o autor defende a existência de uma competência implícita que é 

considerada uma condição sine-qua-non para os agentes envolvidos: abertura e prontidão para 

a mudança. Ou seja, os três eixos do modelo se integram a partir da existência desta condição.  

Assim, os três eixos exigidos dos intervenientes, segundo Valença (2007), são: 

(a) Congruência entre a teoria proclamada e a teoria-em-uso para a apreciação, 

sendo verdadeiramente apreciativo em relação às condições da vida e relações 

existentes em seu contexto na medida em que pratica aquilo que professa; 

(b)Experiência na arte da intervenção e embasamento teórico, ou seja, ter perícia 

e conhecimento teórico com rebatimento prático no manejo de métodos e técnicas 

de investigação, intervenção, aprendizagem em grupo e pensamento sistêmico; e 



49 
 

 
 

(c) Estilo democrático de gerar e usar a informação útil e válida de forma a ajudar 

na geração e teste das informações válidas, favorecendo a decisão autônoma e 

informada dos aprendizes e o consequente comprometimento com as decisões e 

suas implicações. 

Assim, segundo Valença et al. (2010), os eixos se integram com o objetivo de elevar 

o grau de eficácia, confiança e autonomia diante das virtudes da maestria/excelência, 

parceria/cooperação, alta confiança pessoal e metodológica, harmonia, reciprocidade e 

aprendizagem ampla, profunda e transformadora. No entanto, quando algum dos eixos se 

direciona no sentido inverso, ou seja, na direção contrária aos objetivos propostos na lista 

anterior, ocorrem perdas de algum gênero para o ambiente. Alguns exemplos de possíveis 

prejuízos para a aprendizagem enquanto tenta aplicar o método apreciativo, segundo Valença 

(2007), podem ser percebidos a partir da formalidade técnico-metodológica, quando há 

conhecimento teórico e não há congruência e autenticidade; da improvisação, quando, embora 

autêntico e congruente, há desconhecimento sobre o método; aleatoriedade técnico-

metodológica, quando falta conhecimento e autenticidade; manipulação técnico-

metodológica, quando há embasamento sem testes democráticos; erro explícito e negociado, 

quando um interveniente sem experiência prossegue com informações equivocadas dos 

aprendizes; e manipulação relacional, quando não há experiência do interveniente nem testes 

públicos das informações e, em especial, da teoria de ação. 

Por outro lado, Valença (2007, 2009) e Valença et al. (2010) defendem que é 

possível conceber intervenções “apreciativas ou problemáticas” para compreensão e expansão 

da aprendizagem humana e organizacional. Diante do quadro original de Argyris e Schön 

(1978, 1996), que estabelece as condições de erro em (1) ambiguidade e ausência de testes, 

(2) paradoxo ou incompatibilidades, e (3) inacessibilidade à informação, Valença et al. (2010) 

propõem uma quarta condição, a incontrolabilidade, e elenca as possíveis estratégias de ação e 

condições de aprendizagem diante de cada uma destas condições, como visto no Quadro 1. 

 
Quadro 1: Condições de erro e estratégias de ação 

 
Condições de erro Estratégias apreciativas de ação Estratégias depreciativas de ação 
Ambiguidade Esclarecer Deixar-se confundir e confundir os outros 

Paradoxo 
Mediar, compatibilizar, sintetizar, 
superar, sublimar, romper 

Imobilizar-se, jogar “perde-ganha”, 
polarizar, competir, violentar 

Retenção de 
informação 

Iniciar, manter e validar a investigação 
com respeito, lucidez, autonomia e 
competência 

Deixar-se dependente, murmurar, testar de 
modo privado, defender (-se) 
unilateralmente, usar de diplomacia e 
simpatia social, ressentir-se, atribuir sem 
evidências, trair, violentar 
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Incontrolabilidade 

Acolher, assumir e agir com humildade, 
manter lucidez diante das adversidades, 
manter autocontrole e serenidade, criar 
imaginário poético, compassivo e 
pacífico, desprender-se, cuidar (-se), 
amar 

Rejeitar, ressentir-se, criar teorias sem 
evidências, viver de ilusões vãs, perseguir 
ou sentir-se perseguido, demandar, cobrar e 
exigir, vingar-se, abater-se, derivar 
objetivos ou metas 

 
Assim, segundo Valença (2007), a maestria associada a um ambiente onde existe alta 

confiança pessoal e metodológica favorece que as partes tenham plena harmonia, 

reciprocidade e cooperação na relação. Para alcançar esses objetivos em relação ao ambiente, 

por sua vez, Argyris e Schön (1974 apud VALENÇA, 2007) recomendam aos indivíduos 

usarem informação diretamente verificável, comportarem-se de modo minimamente 

atributivo, darem feedback minimamente avaliativo e oferecerem mensagens minimamente 

contraditórias. Com isso, cria-se um ambiente de relações apreciativas e reflexivas. 

 
2.3- PENSAMENTO SISTÊMICO 

 
Com o crescimento da complexidade percebida nas organizações, o pensamento 

sistêmico tem sido cada vez mais importante para a eficácia profissional. Segundo Morgan 

(2007), as pessoas vivem em um mundo cada dia mais complexo. No entanto, segundo o 

autor, os estilos de pensamento não têm acompanhado essa complexidade na maioria dos 

casos. Isto ocorre porque as pessoas acreditam que tudo é mais simples do que é realmente, 

ignorando a complexidade do todo. Conseguir entender o funcionamento das estruturas 

envolvidas permite ao profissional antecipar consequências e avaliar situações problemáticas 

de forma que suas ações sejam mais efetivas. O pensamento sistêmico favorece uma visão 

holística da complexidade ao facilitar a identificação e visualização de variáveis e estruturas 

complexas que, por meio de ferramentas da dinâmica de sistemas, podem ser mais facilmente 

entendidas pelos envolvidos na situação em análise. Mediante compartilhamento destas 

ferramentas, os objetivos e detalhes de cada parte da situação e dela como um todo se tornam 

mais claros.  

Nesta seção são apresentados conceitos básicos da dinâmica de sistemas, seguindo 

com um detalhamento de como esta favorece uma compreensão diferenciada da realidade até 

a explicação de como funciona a lógica sistêmica de pensar por meio de modelos mentais e do 

pensamento sistêmico. Por fim, é explicada a linguagem sistêmica com ênfase na construção 

dos mapas e dos arquétipos sistêmicos. 
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2.3.1- Dinâmica de Sistemas 

 
A Dinâmica de Sistemas foi desenvolvida durante os anos 50 pelo engenheiro Jay W. 

Forrester, com o objetivo inicial de auxiliar a administração de sistemas industriais 

complexos. A Dinâmica de Sistemas integra três campos de conhecimento: engenharia de 

controle e os conceitos de realimentação; a cibernética e o papel da informação em sistemas 

de controle; e a teoria da decisão em organizações humanas. Segundo Andrade (2006), ela 

contempla a suposição de que o comportamento dinâmico em sistemas complexos decorre de 

estruturas causais constituídas de múltiplos laços de realimentação negativos e positivos, que 

se constituem por meio de fluxos de recursos e informações, formando um padrão fechado de 

interações circulares endógenas ao sistema. 

Rezende e Abreu (2000 apud SANTOS, 2006) afirmam que um sistema é o conjunto 

de partes que interagem entre si, integrando-se para atingir um objetivo ou resultado. Os 

mesmos autores afirmam que, para se estudar a estrutura de um sistema, é necessário 

conhecer os elementos que o constituem e as relações existentes entre eles. García (2001 apud 

SANTOS, 2006) complementa ao afirmar que a Dinâmica de Sistemas não está preocupada 

com valores precisos, momentos determinados, ou em determinadas variáveis do sistema, 

mas, sim, com as tendências dinâmicas do sistema estudado. Senge (2003) diz, ainda, que 

estruturas sistêmicas dizem respeito às inter-relações mais importantes que influenciam o 

comportamento do sistema ao longo do tempo. Santos (2006), por sua vez, coloca que a 

Dinâmica de Sistema busca entender se o sistema, em geral, é estável ou instável, se oscila ou 

tende a um equilíbrio, se tende a crescer ou a declinar. Forrester (1968 apud SANTOS, 2006) 

completa que “a Dinâmica de Sistemas pretende analisar o comportamento da floresta em 

oposição ao estudo das árvores individualmente”.  

Santos (2006) diz que o pressuposto central desta teoria é que o comportamento 

dinâmico de um sistema complexo está relacionado com a sua estrutura causal. Andrade et al. 

(2006) lembram que a tradição dos estudos de causalidade sempre esteve limitada ao 

reconhecimento de padrões lineares de conexão e insiste que as relações circulares de causa e 

efeito, no entanto, se mostram essenciais na explicação do comportamento e da sustentação de 

sistemas complexos. “Sem o entendimento destas, a compreensão do todo fica limitada” 

(ANDRADE et al., 2006). O pensamento sistêmico, portanto, tende a buscar o entendimento 

integral da realidade por meio de fluxos circulares. 

Partindo da premissa de que o comportamento dinâmico do sistema é gerado pela 

estrutura causal do mesmo, Santos (2006) afirma que a Dinâmica de Sistemas considera que 
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só é possível entender o comportamento dinâmico de um sistema complexo ao analisarmos o 

diagrama causal, ou a malha de realimentações entre os elementos do mesmo. Segundo Santos 

(2006), esta estrutura causal é representada pelo conjunto de variáveis envolvidas na 

complexidade e, principalmente, pelos relacionamentos existentes entre estas variáveis que 

causam algum efeito sobre as demais, afetando a estrutura como um todo. Sterman (2000) 

complementa que a elaboração de modelos causais pela Dinâmica de Sistemas deve ser em 

direção à identificação das variáveis do sistema e dos tipos de relações existentes entre elas. A 

partir daí, busca-se entender como estas variáveis se comportam – individualmente e no 

conjunto – de acordo com as relações existentes. 

Uma vez reconhecida a importância dos relacionamentos para o entendimento do 

todo, faz mais sentido buscar compreender a realidade por meio de redes de relacionamentos 

incorporadas em redes maiores, ao invés de observar conjuntos de objetos isolados. Desta 

forma, segundo Andrade et al. (2006), uma série de descrições interconectadas de fenômenos 

é construída por meio da descrição do funcionamento da rede, na medida em que percebemos 

a realidade como relacionamentos.  

 
2.3.2- Compreensão da Realidade 

 
Senge (2003) diz que pessoas diferentes, na mesma estrutura, tendem a produzir 

resultados qualitativamente semelhantes. “Quando ocorre algum problema ou quando o 

desempenho não corresponde às expectativas, é fácil encontrar alguém ou alguma coisa sobre 

a qual colocar a culpa. Porém, com mais frequência do que percebemos, são os sistemas que 

causam suas próprias crises, e não as forças externas ou os erros dos indivíduos.” Na verdade, 

muitos autores, sem perceber, constroem analogias sistêmicas entre algumas variáveis da 

estrutura. Estas, no entanto, são, de acordo com Senge (2003), muitas vezes incompletas já 

que a visão comum das pessoas no mundo ocidental é linear. Ou seja, elas indicam que 

determinadas ações causam consequências, mas poucas vezes pensam que estas 

consequências levam a outras ações/consequências, chegando, em muitos casos, a influenciar 

positiva ou negativamente a decisão/ação inicial. Segundo Senge (2003), a perspectiva 

sistêmica estimula a enxergar além dos erros individuais para entender os problemas 

importantes. 

Ao falar sobre a teoria da investigação, baseando-se nas teses de John Dewey, 

Valença (2007) afirma que a investigação existe como algo comum, espontâneo, natural e 

implícito na vida cotidiana dos seres humanos. Na verdade, Valença (2007) diz que investigar 
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não se trata de lidar e compreender eventos isoladamente, mas compreender eventos na sua 

relação com um todo contextual. E insiste que, mesmo sem perceber, as pessoas jamais 

formam juízos acerca de objetos ou eventos isolados. 

O entendimento da realidade, no entanto, torna-se complexo devido às diversas 

condições de erro existentes. Valença (2007) diz que, para ter eficácia nas ações, o ser 

humano precisa ser preditivo, analisar as consequências antecipadamente e livrar-se da 

hesitação e do vínculo duplo, quando se encontra em meio a duas situações contraditórias. 

Pidd (1997) concorda com estas colocações e completa que escassez de informações e 

indisponibilidade de recursos também prejudicam a compreensão da realidade.  

Na verdade, segundo Andrade et al. (2006), os indivíduos utilizam filtros 

materializados na forma de estruturas internas construídas e experiências de vida que 

influenciam o entendimento da realidade. Desta forma, cada indivíduo pode perceber a 

mesma realidade de formas diferentes. Segundo Valença & Associados (1999), Peter Senge, 

em A Quinta Disciplina (1990), e Daniel Kim, em System Thinking Tools (1994), 

desenvolvem uma teoria sobre quatro níveis de compreensão da realidade e os desafios para o 

pensamento humano. De fato, Senge (2003) afirma que a perspectiva sistêmica mostra que 

existem diversos níveis de explicações (compreensão) em qualquer situação complexa. 

Valença & Associados (1999) diz que, para Senge e Kim, o hábito de ser reativo explica-se 

porque se aprende a reagir imediatamente, focado exclusivamente nos eventos. Senge (2003) 

diz, ainda, que as explicações baseadas em eventos são bastante comuns na cultura 

contemporânea. Andrade et al. (2006) alerta que a ação reativa pode causar problemas, pois 

ao reagir ao evento crítico, já pode ser tarde demais e a visão fragmentada de eventos impõe 

uma visão parcial da realidade. 

Em outro nível (adaptativo ou responsivo), Senge (2003) destaca que as explicações 

baseadas no padrão de comportamento focalizam a identificação das tendências de longo 

prazo e a avaliação das suas implicações. Valença & Associados (1999) e Andrade et al. 

(2006) afirmam que neste nível, a pessoa passa a se comportar preventivamente, já que 

percebe os problemas aparecerem. Segundo Senge (2003), o terceiro nível refere-se à 

explicação estrutural que seria pouco comum, porém mais poderosa, já que se concentra em 

responder sobre as causas de determinados padrões de comportamento. Valença & 

Associados (1999) divide este terceiro nível em dois outros: criativo, onde o indivíduo é capaz 

de compreender e modificar os modelos mentais que provocam as tendências, e, por fim, 

generativo, com a pessoa sendo capaz de aprender a racionar e comportar-se de modo a 
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intervir sobre o nível da visão partilhada que nasce das visões comuns de mundo, implícitas 

nos modelos mentais. 

Senge (2003) conclui que, embora raras, as explicações estruturais, quando nítidas e 

amplamente compreendidas, têm impacto considerável. “As explicações estruturais são muito 

importantes porque somente elas abordam as causas subjacentes do comportamento em um 

nível no qual os padrões de comportamento podem ser modificados. A estrutura produz 

comportamentos e as mudanças nas estruturas subjacentes podem gerar padrões de 

comportamento diferentes”. Neste sentido, as explicações estruturais são inerentemente 

generativas. 

Um importante ponto destacado por Andrade et al. (2006) ressalta que os cientistas e 

gerentes podem concordar sobre um método para realizar uma investigação, mas a teia 

específica de relacionamentos a ser investigada, bem como suas fronteiras dependem 

amplamente da subjetividade, dos interesses, das crenças e dos paradigmas daqueles que a 

selecionaram. Com o objetivo de reduzir esta subjetividade, Valença (2007) defende que a 

linguagem deve se preocupar com o que é observável, descritivo, de modo a poder estabelecer 

conclusões reflexivas e manter as conversações compreensivas. 

De acordo com Andrade et al. (2006), para o pensamento sistêmico, as propriedades 

são dependentes de contextos, relações, formas e padrões. Logo, as mensurações necessitam 

contextualização na teia maior de relacionamentos. Como relacionamentos, formas e padrões 

são difíceis de serem mensurados, torna-se necessária uma atitude mais flexível, envolvendo 

visualização e mapeamento. 

 
2.3.3- Modelos Mentais 

 
Modelos mentais são pressupostos profundamente arraigados, generalizações ou 

mesmo imagens que influenciam a forma de ver o mundo e de agir. Muitas vezes, as pessoas 

não estão conscientes dos próprios modelos mentais ou de seus efeitos no comportamento. 

Senge (2003) completa que estas imagens limitam a formas bem conhecidas de pensar e agir. 

Para Sterman (2000), inclusive, as pessoas não desempenham bem a interpretação de seus 

próprios modelos mentais.  

Segundo Senge (1990), as pessoas, especialmente no ocidente, aprendem a 

desmembrar os problemas, fragmentando-os em pequenos pedaços, teoricamente mais fáceis 

de entender. Aparentemente, isso realmente torna tarefas complexas mais administráveis. Em 

virtude disto, no entanto, torna-se mais difícil perceber as consequências de cada ação no 
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todo, ou seja, a pessoa perde a noção dos efeitos de uma ação na estrutura conexa. O autor 

afirma, ainda, que os modelos mentais concentram-se na abertura necessária para revelar as 

limitações nas formas atuais de ver o mundo. Na verdade, Senge (2003) coloca a disciplina de 

modelos mentais como a forma de buscar o teste e o aperfeiçoamento das imagens internas 

acerca do funcionamento do mundo. Já Andrade et al. (2006), por sua vez, destacam a 

ampliação da consciência, ocasionada pelo entendimento dos modelos mentais inerentes a 

determinadas situações. Em relação aos modelos mentais, Valença et al. (2010) afirmam que: 

(...) a observação, a percepção e a construção da realidade dependem 
diretamente do “ponto de vista” ou “ponto de percepção” do observador, 
portanto, da perspectiva de quem observa, mesmo que não pertença, mas, 
sobretudo, quando pertence ou faz parte daquela realidade. Vemos a 
realidade com nossos modelos mentais, representações, imagens, paisagens 
interiores e visões de mundo. As pessoas “compreendem” juntas um 
determinado tipo de realidade, socializam estas representações, que às vezes 
se tornam institucionalizadas, e a realidade se transforma, em parte, nestas 
construções “oficiais” ou consentidas. O mundo lá fora é quase sempre um 
reflexo de nossa imaginação criadora. Mas tudo isto se manifesta na 
linguagem, sobretudo, nas nossas suposições essenciais, mais constantes, 
sejam ou não sejam explícitas. 

Segundo Sterman (2000), o modelo mental pode tomar uma grande variedade de 

informações e processá-las de diferentes formas, se adaptando a novas situações. Um modelo 

mental, no entanto, não é explícito, o que torna complicada a análise das hipóteses assumidas, 

já que permite interpretações diferentes e estas ambiguidades e contradições podem não ser 

resolvidas com facilidade. Senge (2003) afirma que tudo o que se vê são apenas premissas, 

nunca verdades, já que cada um enxerga o mundo através dos próprios modelos mentais e 

estes são sempre incompletos. O autor diz, ainda, que a mente humana racional é propensa a 

criar abstrações a partir de informações concretas, substituindo diversos detalhes por 

conceitos mais abstratos e simples de registrar, nem sempre coerentes com a realidade. A 

partir deste momento, as pessoas passam a responder sobre estes detalhes baseando-se 

somente na abstração criada. Isto é o que o autor chama de saltos de abstração.  

Segundo Senge (2003), na verdade, os gerentes são inerentemente pragmáticos, 

sendo motivados a aprender exatamente o que precisam para seu contexto de negócios. Para o 

autor, a aprendizagem generativa exige gerentes com habilidades de reflexão e indagação, 

sendo, a partir de então, capazes de desafiar seus próprios modelos mentais diante das 

circunstâncias. Segundo Senge (2003), a maioria dos gerentes aprende a ser bons defensores, 

onde a competência está em resolver problemas com eficácia. Segundo Andrade et al. (2006), 

conhecer os modelos mentais relacionados à situação permite pensar estratégias mais 

condizentes com a realidade em questão. 
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2.3.4- Processo Sistêmico de Gestão 

 
O processo tradicional de gestão tem um foco bem diferente dos processos 

sistêmicos. Segundo Andrade et al. (2006), os processos tradicionais de gestão focam nas 

partes de forma que cada atividade dedica-se a um assunto específico, isolado, dissecado e 

recortado da realidade como um todo. O objetivo é detalhar cada vez mais os processos, criar 

relatórios e planos analíticos para serem repassados às partes correspondentes da organização. 

Na verdade, entende-se que, ao tratar os objetos de maneira isolada, estes são mais facilmente 

gerenciáveis. Na prática, “produzem-se planos, decisões e força-tarefa que abordam 

isoladamente os objetos, de maneira a controlar mais eficazmente os resultados das ações”. 

Por outro lado, o processo sistêmico sugere o entendimento do todo organizacional, buscando 

olhar como as partes se integram e formam partes maiores, percebendo interconexões dos 

objetivos e das ações, no tempo e no espaço. Isso implica envolver os gestores em atividades 

contínuas de reflexão sobre o que ocorreu, ocorre ou poderá ocorrer. Há, então, a emergência 

de percepções e entendimentos compartilhados a respeito do todo que visam à auto-

organização e ao autocontrole. Cria-se, assim, um maior alinhamento entre as pessoas e o 

todo. 

Segundo Andrade et al. (2006), “no processo tradicional, linguagens lineares são 

utilizadas para compreender, descrever e comunicar sistemas lineares de ideias”. Portanto, se 

há um problema, deve existir uma causa. Segundo o autor, essas organizações trabalham 

definindo funções específicas para áreas especializadas e tentando isolar-se do meio ambiente 

para evitar oscilações e turbulências. De acordo com Andrade et al. (2006), o processo 

sistêmico, por sua vez, se concentra na percepção do conjunto mais amplo de relacionamentos 

entre objetos, permitindo reconhecer como estes se influenciam dinamicamente em rede. 

Gera, portanto, percepções estendidas no espaço, reconhecendo as consequências das ações 

nos âmbitos locais e globais, e no tempo, que abrange o passado, presente e futuro.  

Segundo Andrade et al. (2006), na medida em que não creem que as interpretações, 

as visões e os conhecimentos subjetivos sejam válidos, as organizações tradicionais buscam 

explicar os fenômenos com um conhecimento que considerem firme, tangível e confiável, ou 

seja, o conhecimento técnico. Visa, portanto, controlar a máquina e derrotar os competidores. 

Em contrapartida, a gestão sistêmica promove trocas com o ambiente, buscando agir de forma 

colaborativa com as suas forças. Segundo Andrade et al. (2006), ela “aceita o sistemático, 

bem como interesses, emoções, crenças e paradigmas dos líderes”, declarando o 

conhecimento explicitamente, de forma a explorar e desafiar as suposições. Na verdade, 
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segundo o autor, “o processo sistêmico gera um organismo vivo, um sistema complexo com 

múltiplos relacionamentos, um sistema social-cultural-político, e um sistema inteligente, ao 

mesmo tempo”. Logo, a gestão sistêmica assume que os sistemas são apenas influenciáveis, 

nunca controláveis. 

Assim, segundo Andrade et al. (2006), os gestores deixam de analisar, ensinar e 

controlar, e passam a sintetizar, conectar, aprender e influenciar a auto-organização e o 

autocontrole. Ou seja, ao invés de atuar no impedimento de que algo saia do padrão, o líder 

permite a conexão por meio de interligações criativas. Para tal, Andrade et al. (2006) dizem 

que devem ser deixadas de lado as hierarquias centralizadas e burocráticas para pensar e criar 

redes flexíveis, circulares e auto-organizadas, estendendo a compreensão e a intervenção a 

pontos mais criativos e alavancadores. Segundo Valença (2009), é importante que os gestores 

adotem uma postura apreciativa dos problemas, contemplando os fatos e suas características 

favoráveis e desfavoráveis, internas e externas. Andrade et al. (2006), por sua vez, dizem que 

“para ter a visão do todo é preciso aproximar-se e afastar-se, considerar quantidades e 

qualidades, expandir a visão espacial e temporal”. 

De acordo com Andrade et al. (2006), os gestores devem deixar de comandar, 

passando a gerenciar processos estruturantes a partir da influência sobre o sistema vivo 

enquanto promovem a abertura para fluxos mais amplos de conhecimento, vindos de diversas 

fontes, em forma de interpretações, descrições, etc. Para o autor, o líder, inclusive, passa a ser 

observador-reflexivo, refletindo sobre seus próprios paradigmas e bases interpretativas para 

reconhecer a influência criativa deles sobre a realidade. Na verdade, segundo Andrade et al. 

(2006), “os líderes deixam de preocupar-se com os eventos, detalhes e quantidades, para 

preocupar-se com padrões qualitativos, fluxos e processos de mudança”. Enfim, o processo 

sistêmico de gestão modifica completamente o conceito de organização clássica uma vez que 

tudo deixa de ser mecânico para fazer parte de um sistema vivo, complexo e sistêmico.  

 
2.3.5- Linguagem Sistêmica 

 
Segundo Andrade et al. (2006), a linguagem sistêmica é um dos instrumentos para 

colocar em prática as ideias sistêmicas. Ela deve, portanto, estimular as pessoas a pensar mais 

no todo que nas partes, enfatizar mais relacionamentos que objetos, promover entendimento 

da realidade como redes, permitir ver círculos de causalidade em vez de cadeias lineares de 

causa e efeito, focalizar a dinâmica e processos ao invés de estruturas estáticas, e favorecer 

uma visão do mundo como um organismo vivo. 
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De acordo com Andrade et al. (2006), os elementos centrais da linguagem sistêmica 

são as variáveis que são partes ou elementos componentes do sistema. Valença (2007) afirma, 

ainda, que as variáveis devam ser relevantes ao sistema, passíveis de quantificação e de 

variação ao longo do tempo. Um projeto, por exemplo, teria como possíveis variáveis a 

quantidade de erros descobertos, quantidade de retrabalho necessário, produtividade da 

equipe, entre outras.  

Outro termo básico é o relacionamento que indica a conexão entre duas variáveis. 

Segundo Andrade et al. (2006), por meio deste é representado como uma variável afeta outras, 

evidenciando relações de causa e efeito. Valença (2007) detalha que, nos diagramas, as 

relações são setas que indicam as formas de influência no relacionamento e a direção ou 

tendência da variável. Os sinais (+) ou M (mesmo sentido) indicam que a variação no fator 

causador gera uma variação no mesmo sentido no fator que recebe o efeito; enquanto que os 

sinais (-) ou O (sentido oposto) indicam uma variação em direção contrária. O sentido da 

relação pode também ser representado por setas azuis (mesmo sentido) ou vermelhas (sentido 

oposto). Por exemplo, Santos (2006) afirma que o aumento da quantidade de erros 

descobertos gera um aumento na quantidade de retrabalho no projeto, afetando sua 

produtividade negativamente. A representação na linguagem pode ser observada na Figura 7. 
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Figura 7: Exemplo de relacionamentos causais 
 

Segundo Andrade et al. (2006), além da classificação quanto ao sentido e direção dos 

relacionamentos, é básico também avaliar a instantaneidade do relacionamento. Valença 

(2007) chama de atraso ou retardo os efeitos que somente são percebidos após um tempo de 

espera, sendo simbolizado por barras paralelas cortando a seta do relacionamento. Como 

exemplo de relacionamento que sofre efeito do tempo, Drucker (2006) diz que, na medida em 

que pequenos problemas isolados com soluções rápidas ocorrem, é possível perceber, com o 

tempo, um problema genérico, onde estes pequenos problemas são meras adaptações e 

possuem uma solução igualmente genérica. A Figura 8 ilustra a representação deste exemplo. 
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Figura 8: Exemplo de relacionamento com retardo 
Valença (2007) diz que, quando duas ou mais variáveis formam um ciclo fechado de 

relacionamentos em que a primeira variável influencia a segunda, que influencia a enésima, 

que influencia a primeira novamente, ocorrem enlaces ou ciclos. Andrade et al. (2006) dizem 

que estas relações circulares são de dois tipos básicos: relações circulares de reforço e 

relações circulares de balanceamento. “As relações de reforço são responsáveis por processos 

de crescimento, com comportamento tipicamente exponencial. As relações de balanceamento 

são responsáveis pelo equilíbrio.” Valença (2007) coloca, ainda, que, nos ciclos de reforço, o 

efeito resultante de uma variável sobre si mesma é no mesmo sentido, enquanto que nos ciclos 

de balanceamento o efeito resultante é no sentido inverso. Os autores ressaltam, ainda, que o 

número de setas no sentido oposto deve ser ímpar nos ciclos de balanceamento e par nos 

ciclos de reforço. 

Santos (2006) destaca que, na verdade, a tendência do ciclo de reforço é o de 

amplificar qualquer distúrbio do sistema, sendo gerador de crescimento ou declínio, uma vez 

que as variáveis reforçadas podem ser desejadas ou indesejadas. De acordo com McConnel 

(1996), muitos estudos sobre produtividade têm comprovado, por exemplo, que a motivação é 

indiscutivelmente o maior fator de influência no desempenho individual das pessoas. Segundo 

o autor, a motivação no trabalho melhora a produtividade, a qualidade e o serviço ajudando as 

pessoas a alcançarem seus objetivos, construir sua autoestima, aumentar sua capacidade, 

gerenciar seu próprio desenvolvimento e ajudar os outros a desenvolver o deles, adquirindo 

uma perspectiva positiva e criando o poder de mudança. A maioria das pessoas entende 

perfeitamente os benefícios da motivação. Poucos, no entanto, enxergam nas palavras de 

McConnel os ciclos de reforço mostrados na Figura 9. 
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Figura 9: Ciclos de reforço de motivação pessoal 
 

Este ciclo pode ser lido a partir de qualquer variável e no sentido de ampliação ou 

redução. Por exemplo, quando uma pessoa está motivada em uma determinada atividade, seu 
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desempenho individual é favorecido, aumentando, desta forma, sua produtividade e/ou a 

qualidade do serviço oferecido. A melhora destes fatores, por sua vez, influencia 

positivamente a autoestima do indivíduo, que se sentirá mais motivado consequentemente. No 

sentido de crescimento negativo, a diminuição de uma destas variáveis ocasionará também a 

diminuição das demais. Ou seja, um baixo desempenho diminui a produtividade e qualidade, 

que diminuem a autoestima, a motivação, diminuindo ainda mais o desempenho. A partir 

desta visão cíclica, Senge (1990) destaca a capacidade de entender que, em ciclos de reforço, 

investir para aumentar uma das variáveis da estrutura significa investir na estrutura como um 

todo, pois todas serão reforçadas, por consequência. 

Em relação aos ciclos de balanceamento, Senge (2003) coloca que estes sinalizam a 

busca pelo alcance de metas, gerando ações para transformar uma situação indesejada em uma 

situação desejada. Este processo tende a manter o sistema em equilíbrio. Para exemplo de um 

enlace de balanceamento, Santos (2006) diz que, quando se tem trabalho pendente, procura-se 

aumentar a carga de trabalho semanal, que certamente aumentará os resultados e, por 

consequência, diminuirá o trabalho pendente. É possível perceber que, continuando a leitura, 

a diminuição do trabalho pendente diminui a carga de trabalho semanal, diminuindo os 

resultados e aumentando o trabalho pendente. Desta forma, portanto, o equilíbrio é mantido. 

A representação gráfica deste ciclo pode ser vista na Figura 10. 
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Figura 10: Ciclo de balanceamento 
 

A linguagem do pensamento sistêmico, portanto, é voltada para os ciclos ao invés de 

estruturas lineares de causa e efeito, sendo justamente a partir dos ciclos de reforço e 

balanceamento que se descreve sistemicamente uma determinada realidade específica. Na 

verdade, esta característica revela um dos principais objetivos do pensamento sistêmico que 

envolve o entendimento de como as variáveis influenciam seus próprios comportamentos. 

Assim, ao integrar um conjunto de ciclos por meio de variáveis comuns, o indivíduo torna-se 
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capaz de compreender como alguns ciclos de reforço influenciam outros ciclos ou são 

limitados por ciclos de balanceamento. A partir desta integração entre os ciclos, portanto, 

começam a ser escritas estruturas mais ricas e complexas que podem ser classificadas como 

mapas ou arquétipos sistêmicos, de acordo com o propósito das mesmas. 

 
2.3.6- Mapas Sistêmicos 

 
Os mapas sistêmicos, também conhecidos por diagramas sistêmicos ou causais, são, 

segundo Sterman (2000), representações gráficas do inter-relacionamento entre um conjunto 

de variáveis, indicando no conjunto os efeitos causados pela ampliação ou redução de 

determinada variável. Para Clark (1988 apud SANTOS, 2006), são, portanto, estruturas que 

representam as influências majoritárias entre os elementos do sistema por meio de um 

diagrama causal formado por ciclos de reforço e balanceamento, bem como por relações entre 

variáveis destes ciclos. Assim, a elaboração de um mapa sistêmico deve começar, segundo 

Sterman (2000), pela identificação das variáveis sobredeterminantes que compõem a dinâmica 

a qual se pretende analisar sistemicamente para, então, mapear os relacionamentos entre estas 

variáveis. A partir de um conjunto de variáveis relacionadas, é possível entender e 

compreender o funcionamento do sistema, o que permite o estabelecimento de mapas 

sistêmicos que descrevem a complexidade do sistema.  

García (2001 apud SANTOS, 2006) defende que o mapa sistêmico fornece uma 

visão global da estrutura causal do sistema, sendo muito utilizado para: a conceituação de 

problemas; o desenvolvimento de equações; a análise e explicação de resultados de 

simulação; e, análise de novas políticas. Ou seja, por meio dos mapas sistêmicos consegue-se 

ter uma visão geral do impacto que alterações numa variável causam no sistema como um 

todo. Forrester (1961 apud ANDRADE, 2006) ressalta os benefícios que mapas sistêmicos 

proporcionam e afirma que o objetivo principal destes é ajudar o processo mental dos 

tomadores de decisão a lidar com o comportamento de sistemas complexos ao longo do 

tempo, representando os modelos mentais em formulações explícitas por meio de diagramas 

causais. Andrade et al. (2006), por sua vez, afirma que mapas devem ser utilizados como 

instrumentos de apoio para que os próprios administradores aprendam as consequências de 

seu modo de enxergar a realidade, em vez de serem utilizados apenas para fazer previsões 

sobre o futuro. Para Sterman (2000), os mapas sistêmicos são boas ferramentas para 

identificação das relações causais, sendo bastante úteis para interpretar a dinâmica do sistema. 

Para Andrade et al. (2006), eles permitem encontrar as causas profundas dos padrões de 
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comportamento e os pontos de alavancagem para a ação eficaz e sustentada. Segundo Valença 

(2007), quando o indivíduo concebe e dispõe de um mapa sistêmico, ele é capaz de entender 

de que maneira uma dinâmica funciona, especialmente entende o fato de que ela pode 

começar e terminar em qualquer variável. Sterman (2000), Santos (2006), Andrade et al. 

(2006) e Valença (2007) afirmam, ainda, que os mapas sistêmicos são base fundamental para 

geração de simuladores. 

É importante ressaltar que, segundo Andrade et al. (2006), um mapa sistêmico tem 

complexidade variável e sua escrita deve ser limitada por fronteiras estabelecidas para o 

sistema. García (2001 apud SANTOS, 2006) lembra que, para modelar um sistema, deve-se 

iniciar a elaboração de versões que gradativamente vão se aproximando da complexidade 

pretendida no objetivo do estudo. Por outro lado, Valença (2007) recomenda que os mapas 

sistêmicos sejam lidos por leituras supraordenadas, ou seja, a partir da emergência de 

conceitos em forma de circuitos que superem em abrangência e noção conceitual um conjunto 

menor de variáveis e relacionamentos. A partir de então, constroem-se leituras sistêmicas para 

cada circuito relevante. Outro mecanismo é, também, identificar arquétipos sistêmicos a partir 

das reflexões geradas a partir da análise dos mapas. 

 
2.3.7- Arquétipos Sistêmicos 

 
Segundo Senge (2003), uma das novas percepções mais importantes e 

potencialmente mais poderosas que surgem do pensamento sistêmico é que determinados 

padrões de comportamentos ocorrem repetidas vezes. Segundo Valença (2007), muitos 

modelos de Dinâmica de Sistemas já foram construídos, sendo a maioria para casos 

específicos, até que foram identificados alguns modelos de padrões recorrentes. Senge (2003) 

descreve estes padrões por meio de relações causais e os chama de arquétipos de sistema. “Os 

arquétipos de sistema sugerem que nem todos os problemas gerenciais são específicos, algo 

que os gerentes experientes sabem intuir”. Senge (2003) reafirma a importância destes 

arquétipos quando diz que o entendimento dos mesmos contribui para a solução de um dos 

maiores problemas gerenciais: a especialização e o fracionamento do conhecimento. 

Valença (2007) completa que os arquétipos sistêmicos estão associados a um 

comportamento determinado e exibem estrutura de um sistema complexo. “Os arquétipos são 

estruturas profundas que, uma vez detectadas, produzem um insight sistêmico ou um insight 

sobre um padrão de comportamento não percebido a primeira vista”. Para Valença et al. 

(2010), os arquétipos são, portanto, estruturas dinâmicas de raciocínio, leituras dialéticas dos 
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fenômenos com o uso de modelos gráficos, ou seja, revelam a nossa maneira de perceber e 

descrever a realidade.  

Os autores pesquisados não concordam com a quantidade de arquétipos realmente 

únicos, mas todos concordam com a existência de pelo menos onze arquétipos básicos e 

algumas variações. Nesta dissertação, então, serão considerados oito arquétipos deste 

conjunto, de comum acordo, a saber: Princípio da Atratividade, Crescimento com 

Subinvestimento, Adversários Acidentais, Sucesso para os Bem Sucedidos, Escalada, 

Tragédia do Fator Comum e Transferência de Responsabilidade. Os outros três foram 

desconsiderados em função de serem bastante simples e, segundo Valença (2007), são 

arquétipos embutidos nos oito mais complexos. Como apoio ao entendimento destes 

arquétipos, há uma apresentação de cada um dos tipos na Seção 4.2-. 

A identificação dos arquétipos pode ser realizada de maneira subjetiva pela intuição 

e análise dos relacionamentos entre as possíveis variáveis ou com apoio de ferramentas que 

tornam o processo mais estruturado e diminuem o risco do víeis científico. Sendo assim, nesta 

pesquisa foi utilizado o software SimModel1, que oferece ao usuário apoio na preparação das 

variáveis e organização sistêmica dos relacionamentos causais. De acordo com Valença 

(2007), enquanto a geração intuitiva exige um alto grau de desenvolvimento da competência 

do pensamento sistêmico, o uso de softwares viabiliza a reescrita do pensamento linear por 

meio da linguagem sistêmica. 

Na verdade, segundo Senge (2003), somente quando os gerentes passam a pensar em 

termos dos arquétipos de sistema é que o pensamento sistêmico torna-se um agente diário 

ativo, revelando continuamente como a realidade é criada. Andrade et al. (2006) 

complementam afirmando que, uma vez percebidas as ações alavancadoras e reconhecidas as 

principais barreiras, temos condições de construir ações estratégicas, planos e políticas com os 

indicadores das várias áreas envolvidas devidamente alinhados. No entanto, segundo Valença 

(2007), a percepção dos gerentes precisa ser treinada para que consigam enxergar as 

estruturas e localizar as áreas de alavancagem. Assim, Valença et al. (2010) diz que os 

arquétipos revelam um modelo “viciado” de pensar e diz que: 

(...) para operá-los não basta uma leitura direta, mas precisam usar a intuição 
sistêmica para poder adaptar ou contextualizar a teoria e os próprios gráficos 
para suas situações do cotidiano das organizações. (...) Os arquétipos 
sistêmicos, aplicados a questões de modelagem mental, valores de prática e 
aprendizagem social, tornaram-se meios indispensáveis à reflexão. Eles 
ajudam a ver o que os olhos não percebem à primeira vista: a causalidade da 

                                                 
1 Software proprietário da Holon Systemic Solutions (www.portalholon.com), cedido cordialmente para utilização no 
processo de coleta de variáveis e extração de arquétipos desta pesquisa. 



64 
 

 
 

ação humana e o destino comportamental dos ambientes criados pelos nossos 
padrões comportamentais. 

Segundo Andrade et al. (2006), os arquétipos sistêmicos orientam a ação a partir da 

compreensão da estrutura e do comportamento do sistema e dos modelos mentais associados. 

Para o autor, estratégia sistêmica corresponde àquelas “construídas a partir de relações 

circulares de causa e efeito, orientadas pelos pontos de alavancagem, e que consideram os 

atrasos entre ação e resposta da organização”. É, portanto, “uma estratégia internamente 

consistente e sustentável, porque integra fatores de diferentes dimensões organizacionais em 

sua estrutura sistêmica, e é construída a partir dos princípios administrativos de arquétipos, os 

quais são voltados à sustentabilidade do sistema”. 

Segundo Drucker (2006), executivos eficazes não tomam muitas decisões, mas 

concentram-se no que é de fato importante e procuram pensar no que é estratégico e genérico, 

em vez de resolver problemas específicos. Senge (2003), por sua vez, diz que os arquétipos 

sistêmicos mostram justamente estes pontos genéricos e estratégicos para ação eficaz. 

Segundo Drucker (2006), a maior parte dos problemas das organizações é de natureza 

genérica e estes devem sempre ser respondidos por regras, sendo estas adaptadas à situação 

em questão. Quando um problema genérico não é identificado como tal, pequenos problemas 

isolados são resolvidos à medida que surgem até que, com o passar do tempo, é identificado 

um padrão de problema para que a solução genérica seja aplicada na origem do problema. Na 

visão de Senge (2003) e Valença (2007), esses padrões são representados pelos arquétipos 

sistêmicos, de forma que os problemas são fundamentalmente resolvidos somente a partir da 

ação eficaz diante dessas estruturas. 

 

2.4- DISCUSSÕES 

 
Segundo Senge (2003), inúmeras atividades apresentam características dinâmicas 

semelhantes. O desenvolvimento de um software, a preparação de uma apresentação, ou a 

construção de uma usina nuclear, por sua vez, são exemplos de projetos. Em função disto, 

Santos (2006) diz que todas estas atividades possuem os mesmos processos genéricos em 

maior ou menor grau de detalhes: definição dos objetivos, estimativas de prazos, 

desenvolvimento do cronograma de atividades, planejamento de recursos materiais, 

monitoramento e controle, entre outras. Na verdade, os gerentes de projeto estão sempre 

desenvolvendo a capacidade de resolver problemas imediatos, definindo metas, estabelecendo 
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cronogramas, alocando atividades, entre outros. De acordo com Carvalho et al. (2009), o bom 

desempenho dessas atividades influencia diretamente a qualidade do produto final. 

O sistema que envolve a gestão de projetos é, segundo Abdel-Hamid e Madnick 

(1989), um conglomerado complexo de variáveis interdependentes. Ao refletir sobre algumas 

variáveis (e.g. motivação e comunicação), é possível perceber que um gerenciamento eficaz 

precisa considerar a complexidade do sistema. Ou seja, um componente, por menor que seja, 

é capaz de influenciar o produto como um todo. Um engenheiro de software desmotivado, por 

exemplo, pode levar ao fracasso de toda uma equipe. Assim, para manter a eficácia dos 

processos e do produto, a visão sistêmica de toda equipe, especialmente do gerente do projeto, 

torna-se uma condição básica, haja vista a crescente complexidade que envolve os projetos 

(equipes crescentes, funcionários temporários, tecnologias diferentes a cada instante, etc.). 

Para Figueiredo, Zambom e Saito (2001), a modelagem de sistemas dinâmicos pode 

ser vista (1) como um processo de mapeamento que utiliza gráficos, diagramas, palavras e 

álgebra simples e amigável para ativar e capturar conhecimentos de grupos de pessoas que 

atuam como equipe, ou (2) como um conjunto de conhecimentos sistematizados e 

desenvolvidos para organizar, filtrar e estruturar o vasto conhecimento que uma equipe de 

indivíduos compartilha. Desta forma, favorece a criação dos ambientes de aprendizagem a 

partir do momento em que as pessoas são capazes de entender, testar, desafiar e redefinir suas 

formas de raciocinar. A evolução destes ambientes, segundo Argyris e Schön (1978), de 

aprendizagem contribui para produção de resultados com qualidade cada vez maior. 

Sterman (1992), então, aponta a Dinâmica de Sistemas como o método mais 

apropriado para modelagem de ambientes dinâmicos como, por exemplo, o ambiente de 

projetos. Na verdade, a Dinâmica de Sistemas se diferencia das demais abordagens de análise 

por apresentar uma visão mista que envolve análises qualitativas e quantitativas ao atribuir 

conceitos lógicos e matemáticos às relações subjetivas que envolvem o ambiente em questão, 

levando o indivíduo a desenvolver a capacidade de pensar sistemicamente sua realidade. Ou 

seja, de acordo com Senge (2003), o ser humano determina com rapidez a causa para qualquer 

evento que seja considerado um problema e costuma concluir que a causa é outro evento, mas 

dificilmente percebe os ciclos de realimentação tão pouco os arquétipos sistêmicos. Para o 

autor, entender como funciona este cotidiano e como as decisões são tomadas com diagramas 

causais e reflexões das ações passadas e atuais permite que os gerentes se tornem mais 

consistentes em suas decisões. Neste sentido, para compreender uma situação de forma 

simples, direta e sistêmica, Senge (2003) indica o uso de arquétipos de sistema, pois permitem 
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que os envolvidos aprendam como estruturar detalhes relevantes em uma estrutura coerente, 

capaz de demonstrar as forças envolvidas no sistema e suas consequências. Dentre os diversos 

benefícios da aplicação do pensamento sistêmico no ambiente de projetos, Rodrigues (2000) 

destaca alguns: perspectiva holística do gerenciamento, visão das influências prioritárias no 

projeto, identificação de premissas implícitas e dos fatores em conflito, entendimento do 

impacto de políticas gerenciais no resultado do projeto, compreensão sistêmica dos processos 

e suas consequências positivas e negativas, análise dos riscos do projeto e representação 

explícita do comportamento do projeto. Valença et al (2010) acrescenta: 

(...) é fundamental refletir sobre esses valores implícitos, tácitos da ação 
humana que não se vêem à primeira observação e análise, mas que criam os 
ambientes onde vivemos, aprendemos e atuamos, nos quais ensinamos pelo 
exemplo e aprendemos pela imitação. Os arquétipos sistêmicos, aplicados a 
questões de modelagem mental, valores de prática e aprendizagem social, 
tornaram-se meios indispensáveis à reflexão. Eles ajudam a ver o que os 
olhos não percebem à primeira vista: a causalidade da ação humana e o 
destino comportamental dos ambientes criados pelos nossos padrões 
comportamentais. 

Na prática, segundo Valença (2007), a maneira como o gerente percebe (modelo 

mental e visão de mundo) e como age é crucial e afeta diretamente no sucesso da 

compreensão, do planejamento e da execução de seus objetivos. Desta forma, uma visão 

sistêmica da estrutura complexa que envolve o projeto se torna um grande diferencial para o 

comportamento eficaz do gerente antes, durante e ao final do projeto. Em relação a isso, 

Valença et al. (2010) dizem: 

De início, é fundamental afirmar que tornar visível a dinâmica sistêmica de 
qualquer realidade ou situação, seja ela superficial ou grave, não agrega 
àquela situação propriamente nenhum atributo. Apenas o sujeito agrega valor 
a sua percepção. O que era simples continua simples ou que era complexo 
continua complexo, mas o sujeito percebe a realidade com outra ordem de 
complexidade. Sua consciência se amplia. Mas, é a leitura que fica 
enriquecida. Esta perspectiva é fundamental para poder se lidar bem com o 
pensamento dialético e os arquétipos sistêmicos. 

Segundo Senge (2003), os gerentes precisam, na verdade, aprender a refletir sobre 

seus modelos mentais atuais e expor os mesmos para se tornarem mais flexíveis à mudança. 

Sem esta reflexão, eles não serão capazes de desafiar suas visões de mundo, ficando limitados 

na experimentação de novas formas de pensamento. Esta incapacidade, por sua vez, deverá 

refletir na equipe que, segundo Argyris e Schön (1978), se tornará fechada e limitada na 

aprendizagem. Neste sentido, muitos gerentes de projeto se encaixam, segundo Abdel-Hamid 

e Madnick (1989), em alguns modelos mentais e tornam-se prisioneiros deles. Segundo 

Andrade et al. (2006), a flexibilização produz novas perspectivas, permitindo que soluções 
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criativas sejam pensadas. Ou seja, os gerentes precisam refletir sobre suas estruturas de 

raciocínio para não se tornarem prisioneiros destas. 

Valença (2007) afirma que, na perspectiva da Ciência da Ação e da Aprendizagem 

Organizacional, é fundamental neste momento manter uma investigação continuada de quais 

padrões comportamentais e estratégias de ações atendem às situações de incerteza, como 

requisitos para transformá-las em situações determinadas. Segundo Valença et al. (2010), os 

arquétipos sistêmicos acontecem como acionamentos tácitos de visões de mundo e de 

modelos mentais, o que torna bastante complicado entendê-los como modelos de soluções 

instrumentais. Para os autores, é importante entender que “nosso organismo aciona os 

arquétipos sistêmicos de maneira natural, decorrente da dinâmica cognitiva e emocional, mas, 

sobretudo, como um subproduto de nossa aprendizagem social”. Ou seja, os arquétipos 

expõem dinamicamente uma realidade, mas são as pessoas quem acionam as ações. 

Acontece que grande parte do tempo dos trabalhadores, na realidade, transcorre no 

ambiente da organização, seja ela de que tipo for. Isto, segundo Argyris e Schön (1978), tem 

implicações na orientação da consciência individual para a produção de artefatos de todo tipo, 

como softwares, edifícios ou qualquer outro bem material. Todavia, embora seja correto 

afirmar que o sistema condiciona o comportamento das pessoas, é também verdade que a 

complexidade humana não se esgota no ambiente do projeto ou organização. O homem é, na 

verdade, maior do que a sua circunstância. Desta forma, o gerente e os demais envolvidos nos 

projetos são diretamente influenciados pelo ambiente e o influenciam reciprocamente. 

Portanto, os modelos mentais de cada um formam um padrão, estabelecendo o modelo mental 

do ambiente, numa dinâmica de influência recíproca, ocasionando ora confluência, ora 

conflitos em algumas situações de incompatibilidade. Com o tempo, estes modelos são 

ajustados ao ambiente, de forma a minimizar tais conflitos. 

Argyris e Schön (1974) afirmam que o ser humano aspira a ser eficaz, ou seja, capaz 

de intencionar e produzir resultados desejados. Quando estes resultados são competentes, os 

autores consideram a eficácia ao longo do tempo. As ações do gerente, portanto, visam à 

eficácia de acordo com o seu próprio modelo mental internalizado e a percepção que ele 

possui do ambiente em que está inserido e das pessoas que nele também estão. Neste sentido, 

cada gerente pode ter estilos diferentes de lidar com situações. De acordo com Freitas e 

Becker (1997), a abordagem utilizada pelo gerente no momento da tomada de decisão é em 

grande parte determinada pelo estilo gerencial. Segundo eles, existem diversos estilos 

gerenciais, sendo o sistêmico um deles. Cada estilo apresenta, portanto, diversas 



68 
 

 
 

peculiaridades. Alguns são considerados mais completos, outros mais práticos e outros, ainda, 

mais racionais. Assim, para os autores, o gerente sistêmico combina qualidades de outros 

estilos, apresentando alguns comportamentos específicos: 

• Enfatiza a priorização e o detalhamento das estratégias enquanto trata os 

problemas; 

• Planeja para curto prazo com objetivos concretos e mensuráveis, orientando o 

conjunto para objetivos maiores e de longo prazo; e 

• Estimula as pessoas a trazer informações e compreender a situação. 

Valença et al. (2010), por sua vez, apontam alguns benefícios para a eficácia da ação 

humana a partir do uso dos arquétipos sistêmicos e da reflexão em torno dos mesmos, uma 

vez que estes favorecem: 

• Testar melhor e a validar com mais precisão a consistência dos termos lógicos ou 

elementos de discurso usados (raciocínio), de acordo com a gramática específica da 

Dinâmica de Sistemas; 

• Perceber e mostrar as consequências indesejadas de certas intenções indiretas ou 

ações sem claras intenções, que ficam imperceptíveis nas suas consequências à 

primeira vista; 

• Perceber e mostrar os pontos de alavancagem estratégica, nos quais determinadas 

ações podem produzir os resultados mais sistêmicos ou paradigmáticos; 

• Avaliar antecipadamente a eficácia dos resultados; 

• Indicar onde há uma saída para a mudança de situações problemáticas; 

• Oferecer leitura diagnóstica compreensiva e abrangente das situações, privilegiando 

as regras do coletivo, do todo, da unidade, da harmonia, da ecologia. 

Mais enfático, Williams (2005) considera que os métodos convencionais de gestão 

de projetos são inadequados para projetos complexos, incertos e limitados por tempo. Shenhar 

e Dvir (2007), por sua vez, apontam como uma das causas o fato de que a maior parte da 

literatura e dos treinamentos em gestão de projetos trata os projetos como universais, 

assumindo um conjunto de técnicas e ferramentas que são aplicáveis em todas as situações. 

Todavia, segundo os autores, os projetos diferem entre si de muitas maneiras na realidade. 

Shenhar e Dvir (2007), então, argumentam que o sistema de gestão de projetos tradicional é 

baseado em um modelo previsível, fixo, relativamente simples e certo, e, portanto, 

desassociado de mudanças no ambiente ou na necessidade do negócio.  
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Williams (2005) lembra que trabalhos empíricos de modelagem sistêmica de gestão 

de projetos trazem explicações para os atrasos dos projetos e que, no entanto, estas 

explicações não são incorporadas à gestão dos projetos, pois entram em choque com o 

racionalismo e positivismo do discurso atual. Ou seja, entram em choque com o modelo 

mental dos gerentes de projeto e das organizações. Para Amaral e Sbragio (2003), a 

abordagem pela Dinâmica de Sistemas representa “a quebra de um paradigma muito presente 

na gestão de projetos hoje em dia, aquele que representa o projeto como uma estrutura 

composta de áreas estanques e que basta saber gerenciar bem estas áreas para que tudo se 

resolva”. Neste sentido, Valença (2007) diz que a visão sistêmica estimula que o 

gerenciamento tenha seu foco modificado das partes para o todo. Ou seja, ao invés de 

observar cada área do projeto isoladamente, o gerente deve se orientar para o projeto, suas 

variáveis e como estas se relacionam e influenciam o projeto como um todo. Segundo 

Williams (2005), algumas ações gerenciais recomendadas pela abordagem tradicional 

potencializam os ciclos viciosos enquanto tentam resolver os problemas. Portanto, para o 

autor, o modelo sistêmico tem conflitos com premissas embutidas no modelo tradicional de 

gestão de projetos: 

• O projeto emerge ao invés de ser inteiramente preplanejado e o preplanejamento se 

limita ao que é conhecido, o que implica em novos planos sendo feitos 

continuamente durante o projeto. Neste sentido, Abdel-Hamid e Madnick (1989) 

destacam que as decisões planejadas são sempre baseadas em variáveis que mudam 

dinamicamente durante o ciclo de vida do projeto; 

• O gerenciamento sistêmico é muito mais cooperativo ao invés de controlador, uma 

vez que (1) todos reconhecem a incompletude e falibilidade do plano, (2) o gerente 

não tem conhecimento suficiente para prover instruções detalhadas ou que suas 

estratégias podem ter efeitos diferentes dos planejados, e (3) os indivíduos e grupos 

do projeto devem ter bem mais poder no processo decisório. Em relação a isso, 

Santos (2006) diz que, no modelo tradicional, as decisões dos gerentes de projetos 

são tomadas com base em percepções de status do projeto que podem ser diferentes 

da realidade no momento; 

• A aceitação de que o projeto se submete a influências do ambiente externo; 

• O modelo sistêmico mostra interações complexas entre várias partes do projeto que 

levam a comportamentos não previstos dos projetos, o que choca com a premissa de 

estímulo à decomposição do trabalho. Neste sentido, Solinger (2004) afirma que, ao 
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implementar um gerenciamento sistêmico, as pessoas envolvidas demonstram 

maior facilidade em perceber rapidamente o impacto que ações locais têm na 

organização como um todo; 

• Os aspectos subjetivos são extremamente importantes em função da causalidade e 

não apenas competências e fatores técnicos. 

Shenhar e Dvir (2007) afirmam que os projetos fracassam por não usarem o estilo 

gerencial mais adequado às suas características de complexidade e incerteza. Eles consideram 

que as causas mais citadas para os fracassos dos projetos não são suficientes para explicar o 

fenômeno. Planejamento ruim, falta de comunicação e recursos inadequados, por exemplo, 

não explicam porque projetos que atingiram as metas de prazo, custo, qualidade também 

fracassaram. Neste sentido, Williams (2005) aponta algumas razões para os altos índices de 

fracasso dos projetos: complexidade estrutural, incerteza e pressões por tempo. 

Segundo Senge (2003), os gerentes precisam de meios de distinguir o que é 

importante, identificando as variáveis nas quais devem focar e quais são menos relevantes. 

Leitão (1997), por sua vez, diz que é necessário romper com a lógica linear, com o pensar 

estático e fragmentador a fim de desenvolver formas mais sensíveis de conhecer o que é 

emergente e transitório. Na verdade, a arte do pensamento sistêmico, segundo Senge (2003), 

está em enxergar através da complexidade de modo a perceber as estruturas subjacentes 

(arquétipos sistêmicos) que geram a mudança e as variáveis que devem ser manipuladas para 

tal. Assim, a ação tem maior consistência com a realidade da situação, o que evita o 

surgimento de consequências não-intencionadas no futuro. Neste trabalho, ainda, assim como 

sugere Valença et al. (2010), o arquétipo sistêmico é associado ao comportamento deliberado 

e são lidos à luz da Ciência da Ação. Com isso, procura-se identificar em cada arquétipo 

ações na direção do crescimento ou do resultado auspicioso desejado, ação esta que pode estar 

na leitura descritiva e apreciativa da estrutura do arquétipo ou pode estar nos seus pontos de 

alavancagem ou alerta. 
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3- PROCESSOS METODOLÓGICOS 

 
Era preciso entender sistemicamente a dinâmica que envolve a atividade de gestão de 

projetos. Neste contexto, a mais importante fonte de dados, tanto em quantidade quanto em 

relevância para modelar sistemas dinâmicos, é, segundo Forrester (1994), a base mental e 

defende que o nível de informação diminui quando migramos da mente para informações 

escritas. Assim, indica os dados qualitativos como a principal fonte de informações no 

processo de modelagem. Neste sentido, a metodologia envolveu essencialmente entrevistas 

semiestruturadas, com perguntas construídas a partir de análises teóricas e interações entre os 

pesquisadores e profissionais experientes tanto em gestão de projetos quanto em pesquisa 

qualitativa.  

Também, tornou-se necessária a definição de uma forma de representação dessas 

estruturas dinâmicas, de forma a favorecer a identificação e validação das mesmas na prática 

de cada gerente e o posterior mapeamento de que ações podem ser implementadas para evitar 

o gerente encurralar-se (pontos de alerta) e que ações devem ser executadas para recuperação, 

uma vez a pessoa esteja presa a determinada estrutura dinâmica (pontos de alavancagem). 

Neste sentido, foram definidos os arquétipos sistêmicos (Senge, 1990; Kim, 1998) como 

forma de representação gráfica destas estruturas, associando a cada uma delas sua respectiva 

descrição sistêmica do comportamento identificado a partir das relações existentes entre as 

variáveis do arquétipo. Então, foi desenvolvida uma gramática genérica acerca dos principais 

arquétipos identificados na prática dos gerentes de projetos, recomendando soluções genéricas 

para cada situação específica. Juntas, estas estruturas e suas respectivas recomendações 

estratégicas formam um guia para que o gerente desenvolva a capacidade de enxergar e lidar 

com o sistema complexo que envolve a gestão de projetos. 

Portanto, conforme ilustra a Figura 11, foi definida uma metodologia para pesquisa 

exploratória com abordagem qualitativa que envolveu inicialmente uma pesquisa 

bibliográfica, seguida de uma pesquisa de campo, de acordo com as etapas a seguir:  

(1) Delineamento do estudo. Elaborar um referencial teórico a partir de uma 

pesquisa bibliográfica exploratória, de forma a embasar a argumentação em 

torno dos temas essenciais do trabalho, com vistas a facilitar a construção do 

diálogo investigativo com os entrevistados;  

(2) Seleção de Participantes. Identificar e selecionar gerentes de projeto; 

(3) Coleta de Dados. Entrevistar gerentes de projeto para mapear como estes atuam 

em suas respectivas empresas e áreas de negócio;  
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(4) Análise dos Dados. Analisar criteriosamente os resultados, de forma a 

compreender os fatores críticos e a dinâmica existente entre estes, o que levou a 

construção de estruturas arquetípicas de pensamento capazes de representar a 

forma de raciocínio e as implicações das ações antes, durante e após um projeto. 

Nesta etapa, avalia-se também a saturação dos dados, eventualmente retornando 

a etapa de seleção de participantes para novas rodadas de coleta;  

(5) Validade e Confiabilidade. Validar estruturas com entrevistados, de forma a 

garantir que estas estão (a) coerentes com a realidade de projetos e (b) alinhadas 

à prática do gerente entrevistado;  

(6) Síntese e Apresentação. Sintetizar as informações validadas, de forma a buscar 

inter-relações entre todo o material coletado e propor soluções estratégicas a 

partir das estruturas, de acordo com o referencial teórico desta dissertação.  

 

 
 

Figura 11: Processos metodológicos 
 

Neste capítulo, será detalhada cada uma destas etapas de forma a caracterizá-las e 

retratar quais os objetivos e contribuições de cada uma. 

 
3.1- DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 
Para o efetivo pensar sistêmico, é preciso, de acordo com Valença (2007), além do 

Pensamento Sistêmico (SENGE, 1990, 2003; KIM, 1994, 1998), compreender eixos teóricos 

profundos da Ciência da Ação (ARGYRIS E SCHÖN, 1974; ARGYRIS, PUTNAM e 

SMITH, 1985), Investigação Apreciativa (COOPERRIDER e SRIVASTVA, 2000; 

COOPERRIDER e WHITNEY, 2006) e Aprendizagem Organizacional (ARGYRIS E 
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SCHÖN, 1978, 1996). Por outro lado, este trabalho tem por objetivo entender como o 

pensamento sistêmico favorece a tomada de decisão na gestão de projetos. Foram, portanto, 

feitos estudos em torno destes quatro eixos teóricos, envolvendo revisão bibliográfica em 

artigos, periódicos, livros e relatórios. 

Durante esta etapa, foi elaborada, com apoio de um estudante de iniciação científica, 

uma pesquisa quantitativa sobre os fatores mais críticos em relação à gestão de projetos. Para 

tal, foi elencada uma lista com diversos fatores colhidos na literatura da área. Esta pesquisa 

foi útil exclusivamente para referência na produção e análise dos próximos passos, uma vez 

que seus resultados foram limitados ao escopo definido pelo pesquisador e este não é o 

objetivo do nosso trabalho. No entanto, a pesquisa permitiu entender o gerenciamento de 

projetos e a relevância da visão sistêmica nas organizações que atuam com projetos de uma 

maneira geral. 

No outro horizonte das leituras, estavam a aprendizagem organizacional e os demais 

eixos teóricos e menos técnicos do pensamento sistêmico. Visando compreender e internalizar 

conceitos essenciais sobre a temática, o pesquisador se envolveu durante algumas sessões de 

consultoria junto a uma empresa da região, Valença & Associados – Aprendizagem 

Organizacional. Desta forma, teve oportunidade de conhecer o pensamento sistêmico sendo 

aplicado no cotidiano de algumas organizações. No entanto, o escopo destas aplicações 

raramente envolvia exclusivamente a gestão de projetos. Desta forma, a compreensão das 

teorias foi além da literatura convencional. A partir deste envolvimento com modelagem 

sistêmica nas organizações, uma ferramenta de software desenvolvida pela empresa de 

consultoria em questão foi oferecida e, então, adaptada, de forma a aumentar a eficácia da 

coleta das variáveis que seriam essenciais para este trabalho e, ainda, da posterior análise de 

seus inter-relacionamentos.  

 
3.2- SELEÇÃO DE PARTICIPANTES 

 
Para seleção dos entrevistados, foram usados os seguintes critérios: (a) indicação do 

pesquisador, orientador ou co-orientador, (b) convite a grandes empresas para participar, e (c) 

comunicado na lista de gerentes e interessados da área administrada pelo PMI-PE. Para 

priorização dos entrevistados, os critérios básicos foram experiência em ambientes de projetos 

e área de atuação da empresa, de forma a ouvir aqueles mais experientes e de diferentes áreas 

de negócio. Assim, foram entrevistadas oito pessoas do sexo masculino e uma do sexo 

feminino, com experiência média de aproximadamente 20 anos em gestão de projetos de 
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diversos setores da economia, entre eles Tecnologia da Informação, Engenharia Civil, 

Educação, Telecomunicações, Indústria, Comunicação e Setor público. 

 
3.3- COLETA DE DADOS 

 
Além das informações obtidas durante a pesquisa bibliográfica, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas com o objetivo de que as informações utilizadas nos gráficos 

arquetípicos e mapas construídos estivessem relacionadas à prática dos gerentes de projetos. 

Na verdade, segundo Andrade et al. (2006), após a definição da situação de interesse, o 

método sistêmico deve envolver o levantamento da história por meio de eventos. Da mesma 

forma, Senge (1995) recomenda que os dados sejam inicialmente levantados a partir de 

conversas com pessoas envolvidas. Logo, as entrevistas foram realizadas essencialmente com 

este objetivo. As entrevistas foram conduzidas de forma investigativa, como propõem 

Valença (2007) e Mattos (2005): o entrevistador apenas faz perguntas, toma perspectiva, e 

toda a investigação se volta para o objeto de interesse, a percepção do entrevistado. Para 

Mattos (2005), tudo o que os entrevistados dizem é considerado como fatos, sendo todas as 

entrevistas gravadas para posterior transcrição e análise. Neste momento da pesquisa, um dos 

fatores críticos mais cuidadosamente tratados refere-se à questão da linguagem. A ficção de 

um conhecimento “sem marca” não se harmoniza com a ideia de ciência racionalmente 

sustentável, os “fatos” também recebem codificação pessoal e social. Segundo Mattos (2005), 

por mais que se aperfeiçoe, a linguagem não representará a realidade, mas a recriará. No 

fundo, quem investiga (o pesquisador) procura argumentos e espera poder comunicá-los. 

Tudo que se pode fazer é produzir evidências para um público a quem o pesquisador-autor se 

dirige.  

De acordo com Mattos (2005), no momento da entrevista, as pessoas são diferentes, 

vivem papéis diferentes de suas vidas ordinárias, e, mesmo transitório, o relacionamento que 

se cria entre o entrevistador e o entrevistado é único. As entrevistas, portanto, são vistas como 

diálogos assimétricos em que um dos participantes tem o direito de iniciar, orientar, dirigir e 

concluir a interação, bem como exercer pressão sobre o outro participante. Muita coisa deve 

ser percebida indiretamente por cada um dos atores ali envolvidos, sobre o outro. De acordo 

com Mattos (2005), deve-se buscar entender o que o entrevistado realmente quis dizer, o que 

não pode deixar de ser identificado objetivamente (por indicadores verbais ou não-verbais) 

pelo pesquisador a cada pergunta, bem como o que também poderá ser relevante em torno do 

tópico ou claramente estar descontextualizado. Assim, durante cada entrevista, o pesquisador 



75 
 

 
 

buscou entender comportamentos verbais e não-verbais demonstrados por cada um dos 

entrevistados: ênfases ou nervosismos em determinados momentos, repetições, gesticulações, 

entre outros. Para Mattos (2005), os conceitos de “pausa”, “silêncio”, “hesitação”, entre 

outros, podem ajudar a esclarecer momentos significativos na entrevista. Alguns autores 

(Bales, 1950; Austin, 1962; Searle, 1969) chamam estes comportamentos de atos de fala.  

De acordo com Mattos (2005) e Valença (1996, 2007, 2009), a dimensão simbólica 

do que se diz é mais forte que a semântica, e o significado é uma resultante global do ato de 

fala. Assim, a entrevista de sucesso sempre evolui para certo diálogo. Da parte do 

entrevistador, um gesto de concordância, uma expressão facial de atenção especial ou 

desatenção, expressões de incentivo, perguntas de acompanhamento, qualquer reação 

diferente alterará as conexões ocultas do face a face. No entanto, deve-se considerar que 

Mattos (2005) não apresenta um dicionário destes comportamentos não-verbais como fez 

Bales (1950). Não obstante, um planejamento cuidadoso de cada entrevista define o que se 

espera dela. Neste sentido, ao longo de todas as entrevistas, o entrevistador buscou contribuir 

ao máximo para estimular a fala com perguntas do tipo “por que”, “como assim”, “explique 

um pouco mais”, entre outras, instigando o entrevistado a detalhar os pontos que ele próprio 

destacava em seus atos de fala.  

As entrevistas desta pesquisa foram realizadas entre os meses de maio e novembro de 

2009, sendo todas guiadas por um mesmo conjunto de perguntas (vide Apêndice A – 

Questionário para Entrevista Semiestruturada). Assim, foram definidas quatro perguntas 

essenciais, cada uma com três subperguntas que poderiam dar ensejo a raciocínios 

complementares. A primeira pergunta buscava resgatar o que significa, de fato, a gestão de 

projetos para o gerente de projetos. A segunda pergunta estimulava o diálogo em torno da 

prática, tentando entender como o gerente de projetos atua no seu dia a dia. A terceira 

pergunta, por sua vez, instigava o gerente de projetos a falar sobre os pontos que considera 

mais críticos enquanto gerencia um projeto. Por fim, a quarta pergunta visava avaliar as 

tendências futuras que o gerente de projetos acredita para a área de gestão de projetos como 

um todo. Assim, as entrevistas duraram entre 29 e 88 minutos, com duração média de 36,8 

minutos se desconsiderarmos os extremos. Esta duração variou em função da objetividade do 

entrevistado e do grau de detalhamento de suas respostas. 

Mesmo sendo realizada em série padrão, cada entrevista é considerada singular e 

pode trazer surpresas para o interesse maior da pesquisa. No entanto, segundo Bardin (1997), 

por ser qualitativa, à medida que as respostas passam a se repetir, sendo corroboradas, não há 
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necessidade de mais sujeitos  para entrevistar. Neste sentido, após a realização de cada 

entrevista, foi feita uma análise do material em relação ao conjunto completo, de forma a 

identificar o ponto de saturação dos dados. Desta forma, foram realizadas nove entrevistas, a 

partir das quais os pesquisadores consideraram a saturação das informações. Esta saturação 

foi definida em função dos seguintes critérios: 

1- Atendimento aos diversos tipos de arquétipos: a análise de todas as entrevistas 

identificou ao menos um arquétipo de cada tipo. 

2- Redundância nos arquétipos apresentados: a partir da terceira entrevista foram 

percebidas várias semelhanças entre os arquétipos das entrevistas anteriores. 

3- Surgimento de novas variáveis no conjunto: a quantidade de novas variáveis se 

tornou cada vez menos representativa no conjunto, de forma que apenas 2,1% das 

variáveis indicadas na última entrevista realizada foram novas. 

É importante destacar que, em função do objeto de pesquisa em estudo e da 

metodologia adotada, novas variáveis sempre poderão surgir independente da quantidade de 

entrevistas realizadas. Isto é, contextos completamente diferentes dos previamente analisados 

tendem a indicar maior quantidade de variáveis novas. Da mesma forma, os arquétipos 

mapeados a partir das variáveis também serão diferentes, mas os tipos de arquétipos, por sua 

vez, serão sempre os mesmos, uma vez que, segundo Senge (1990, 1995, 2003), Valença 

(2007) e Valença et al. (2010), várias pesquisas foram realizadas com o objetivo de identificar 

novos arquétipos, mas as pesquisas apresentaram nada mais que variações dos mesmos 

arquétipos e, portanto, este número não cresceu. 

 
3.4- ANÁLISE DOS DADOS 

 
Após cada entrevista, foi feita uma análise cuidadosa do material coletado, de forma 

a alinhar todas as anotações feitas durante a entrevista com as informações contidas na 

entrevista. De acordo com Luna-Reyes e Andersen (2003), com a análise de discurso, podem-

se transcrever pedaços de textos, seguidos de comentários que extraem o entendimento do 

trecho específico em relação aos objetivos da pesquisa. Desta forma, foram considerados, 

inclusive, detalhes que revelavam emoções dos entrevistados. Isto é importante, segundo 

Mattos (2005), pois nem tudo é dito verbalmente. Para o autor, no momento da interpretação, 

o pesquisador deve se incluir na metodologia a partir de uma dimensão reflexiva. Deve-se 

buscar a compreensão dos significados de macrotextos, unidades maiores de resposta com 

seus desdobramentos em uma ou mais perguntas; dos significados incidentais relevantes, 
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elementos mal contextualizados na fala, mas de alto interesse; e, ainda, dos significados de 

contexto, pressupostos ou implicados em cada resposta ou emergentes da relação de várias 

respostas. 

Segundo Andrade et al. (2006), a partir da análise dos eventos, deve-se identificar 

quais as variáveis-chave na situação. Assim, o objetivo principal desta primeira análise foi 

identificar todas as variáveis contidas no discurso do entrevistado. De acordo com Valença 

(2007), variáveis correspondem a fatores relevantes do sistema, que podem ser quantificáveis 

e que variam ao longo do tempo ou em contextos diferentes. Assim, este conjunto de variáveis 

deve ser representativo do que o entrevistado considera relevante diante das questões 

levantadas pelo pesquisador. A partir deste momento, foi essencial o apoio da ferramenta de 

software SimModel – Modelagem Estratégica, acelerando e aperfeiçoando o mapeamento das 

variáveis, de forma a garantir que uma mesma variável citada por mais de um entrevistado 

não fosse repetida com termos semelhantes. Mais informações sobre o software SimModel 

podem ser encontradas em Valença (2007, 2009) e Valença et al. (2010). Para tal, as variáveis 

eram inseridas no software e, ao mesmo tempo, eram separadas no conjunto específico de 

cada entrevistado (grupo de variáveis do entrevistado) e reunidas num grande conjunto de 

todas as variáveis da pesquisa (conjunto completo de variáveis da pesquisa). A quantidade de 

variáveis identificadas nas entrevistas variou entre 26 e 39, dependendo basicamente da 

objetividade e do tempo do discurso gravado. 

Portanto, depois de identificadas todas as variáveis do discurso de cada entrevista, 

estas eram comparadas com o conjunto já existente e as novas variáveis eram acrescentadas 

ao software. A partir deste ponto, o pesquisador inicia a análise dos relacionamentos do grupo 

de variáveis de cada entrevistado. Ou seja, com apoio do software, cada variável identificada 

no discurso do entrevistado em questão tem suas relações com as demais mapeadas. Para tal, é 

feita uma análise duas a duas com todas as variáveis do grupo. De acordo com Valença (2007) 

e Valença et al. (2010), relações são setas que indicam as formas de relacionamento causal 

(mesmo sentido ou sentido oposto) e a direção do relacionamento (variável de origem e 

variável de destino). Um exemplo de relação indica que um aumento na variável A aumenta 

em alguma proporção a variável B. Com o apoio do software, esta etapa da análise foi 

bastante rápida demorando em média duas horas por entrevista. 

Em seguida, com as variáveis relacionadas, o software permitiu um processamento 

rápido de todas as possíveis relações para encontrar e construir as estruturas arquetípicas 

possíveis. Ou seja, a partir deste ponto, o software indica uma lista de potenciais arquétipos 
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separados por tipos e identificados a partir das relações colocadas. Neste ponto, é importante 

dizer que o software indica alguns poucos arquétipos como ortodoxos que estão quase sempre 

corretos e coerentes semântica e logicamente. No entanto, o software apresenta também 

arquétipos que chama de flexíveis e potenciais. Estes, por sua vez, estão em grandes números 

(em torno de quinhentos para cada tipo de arquétipo) e exigem análise cuidadosa. Desta 

forma, para cada entrevistado, o software apontou uma grande quantidade de arquétipos 

(aproximadamente cinco mil) e coube ao pesquisador procurar os arquétipos mais 

significativos tanto em lógica das relações, uma vez que determinadas relações fazem sentido 

somente dentro de alguns contextos e o software não é capaz de conhecer todos os possíveis 

contextos em que cada variável se aplica, quanto em coerência semântica, já que o software 

relaciona as variáveis de forma um tanto mecânica e muitas construções são identificadas 

apenas como potenciais. Assim, esta etapa da análise foi a mais demorada, com duração de 

aproximadamente quinze horas para cada entrevista. 

Portanto, a partir destas análises foram mapeados os arquétipos relacionados a cada 

entrevistado. Foram mapeados entre 13 e 19 arquétipos para cada entrevistado, com variação 

em função da quantidade de variáveis identificadas para o entrevistado e da qualidade dos 

arquétipos apresentados pelo software. Segundo Andrade et al. (2006), a partir dos mapas ou 

arquétipos sistêmicos, é possível identificar as causas estruturais dos padrões de 

comportamento, bem como os pontos para a ação eficaz e sustentada. Logo, cada arquétipo 

revelado foi associado a tais ações. É importante dizer que muitos arquétipos, especialmente 

na medida em que se chegou às últimas entrevistas, eram iguais ou bem parecidos com 

arquétipos de outros entrevistados previamente. Isto, na verdade, foi o fator principal que 

definiu a saturação dos dados. No entanto, independente da similaridade com os demais 

arquétipos já mapeados, cada entrevistado teve seus próprios arquétipos construídos conforme 

mostra a Figura 12 a seguir, que indica a quantidade de arquétipos ao longo da coleta. É 

importante perceber, ainda, que a quantidade de tipos mapeados não mudou ao longo da 

coleta, indicando que todos os entrevistados tiveram ao menos um arquétipo de cada um dos 

tipos utilizados nesta pesquisa. 

Na Figura 12, é possível ver, ainda, como foi a distribuição dos arquétipos por tipo 

ao longo da coleta, ou seja, a variação de cada tipo em relação ao conjunto de arquétipos de 

cada entrevistado. A partir deste gráfico, é possível perceber que o tipo de arquétipo 

Crescimento com Subinvestimento se mostra como o mais comum no contexto em análise 

(gestão de projetos) uma vez que todos os entrevistados indicaram de 2 a 3 arquétipos deste 
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tipo, com um total de 21 arquétipos deste tipo no conjunto total de 143 arquétipos. Os demais 

tipos, por sua vez, apresentaram variação de 1 a 3 arquétipos para cada entrevistado e média 

superior a 1,5 em todos os tipos. Assim, se analisarmos os dados apresentados na Figura 13, 

fica claro que todos os tipos de arquétipos apresentam uma média similar de ocorrência. Ou 

seja, a distribuição dos tipos de arquétipo é bastante homogênea no conjunto completo, onde 

os tipos Sucesso para os Bem-Sucedidos e Tragédia do Fator Comum são os menos 

frequentes e representam 10% cada do conjunto total e o tipo Crescimento com 

Subinvestimento é, de fato, o mais frequente alcançando 15% do total. 

 

 
 

Figura 12: Distribuição dos tipos de arquétipos ao longo da coleta 
 

 
 

Figura 13: Distribuição percentual dos tipos de arquétipo no todo 
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Além disto, as próprias variáveis passaram a se repetir nas novas entrevistas, de 

forma que o último entrevistado acrescentou apenas 2 variáveis novas ao conjunto completo. 

O gráfico da Figura 14 a seguir ilustra como foi a variação entre os entrevistados ao longo da 

coleta. Vê-se, então, que a primeira entrevista indicou 26 novas variáveis, seguida de uma 

forte queda quando a segunda apresentou 13 novas variáveis, e uma nova queda expressiva 

somente na sexta, que indicou apenas 5 novas variáveis. Neste ponto, o conjunto total já era 

de 82 variáveis e o aumento representava nada mais que 6,1%. E assim permaneceu até que 

ao final o aumento percentual já era de 2,1% de um total de 93 variáveis para construção dos 

arquétipos sistêmicos. Em contraponto, a quantidade de variáveis recorrentes cresceu a ponto 

de aproximar seus valores e sua variação em relação à curva de variáveis totais. De forma 

semelhante, o número de arquétipos por entrevistado indicou pequena variação durante a 

pesquisa enquanto a quantidade de arquétipos considerados realmente diferentes dos 

anteriores apresentou forte queda na análise da terceira entrevista que apresentou somente 3 

novos arquétipos no conjunto. A partir deste ponto, esta curva apresentou pequena variação, 

sempre com valores baixos até o final da coleta. É interessante perceber o contínuo 

surgimento de novos arquétipos, pois indica que cada ambiente realmente apresenta 

características únicas e diferentes (de 20 a 40%), mas que a maior parte dos comportamentos 

pode ser observada em mais de um caso. 

 

 
 

Figura 14: Evolução da coleta com novos arquétipos e variáveis 
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3.5- VALIDADE E CONFIABILIDADE 

 
De acordo com Luna-Reyes e Andersen (2003), a verificação da estrutura (os 

arquétipos, no caso) deve envolver a comparação dos pressupostos do modelo com descrições 

dos processos de decisão e relacionamentos organizacionais encontrados na literatura. Deve, 

ainda, ser estendida para incluir críticas de pessoas com experiência no sistema real. Randers 

(1980 apud LUNA-REYES e ANDERSEN, 2003) afirmou que a maioria do conhecimento 

humano toma um formato descritivo não quantitativo, e está contida na experiência daqueles 

que são familiares com o sistema. As formulações do modelo, portanto, devem ser fundadas 

em resultados de entrevistas conduzidas com envolvidos no sistema organizacional e 

ilustradas com citações dessas entrevistas. 

Na etapa de testes do modelo, Luna-Reyes e Andersen (2003) recomendam o uso de 

cadernos com perguntas específicas sobre as relações causais e o comportamento, de forma 

que os entrevistados indiquem o nível de concordância e as razões para tal. Para cada um dos 

arquétipos identificados, portanto, o pesquisador escreveu uma breve descrição do 

comportamento e encaminhou os desenhos do modelo e respectivas descrições para validação 

pelo entrevistado responsável. Para tal, foi elaborado um pequeno questionário (vide 

Apêndice B – Modelo do Questionário de Validação) que buscava avaliar para cada arquétipo 

qual sua frequência na prática do gerente de projetos e qual o nível de coerência do arquétipo 

com a realidade do ambiente de projetos por ele percebida de uma forma geral. Obviamente, 

um espaço para comentários e correções foi aberto, de forma que os entrevistados fossem 

estimulados a apontar possíveis equívocos nos dados.  

Inicialmente, os pesquisadores buscaram validar as informações com os próprios 

entrevistados uma vez que eles detinham propriedade sobre as estruturas construídas a partir 

de suas respectivas entrevistas. No entanto, dificuldades foram encontradas durante este 

processo, de forma que um dos entrevistados não se dispôs a avaliar e validar as informações 

apresentadas pelos pesquisadores em forma de formulário, alegando a questão do tempo 

disponível como fator crítico. Coube aos pesquisadores, portanto, buscar novas formas para 

validação dos dados. A solução alternativa foi a publicação dos formulários na internet, de 

forma que outros profissionais gerentes de projetos voluntários pudessem contribuir com a 

validação. Neste sentido, divulgou-se o convite para participação nos mesmos meios 

anteriormente divulgados, de forma que novos participantes receberam o endereço para 

acesso aos formulários na internet e todos os arquétipos foram validados, inclusive aqueles já 

avaliados pelos entrevistados. Esse formulário foi publicado em formato idêntico aos 
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entregues aos entrevistados. Assim, o processo de validação foi estendido de forma a se tornar 

mais robusto. Com isso, pode-se dizer que os formulários foram avaliados por 33 diferentes 

profissionais envolvidos com a gestão de projetos em diferentes áreas de atuação. Estes 

profissionais avaliaram diferentes formulários com arquétipos, de forma que cada arquétipo 

foi avaliado por, no mínimo, duas pessoas, resultando num total de 506 avaliações. 

Em virtude desta etapa de validação, foi recebido um rico conjunto de informações e 

comentários sobre as diversas situações apresentadas. A partir destes comentários, pequenas 

modificações foram feitas nas descrições do comportamento dos arquétipos, de acordo com 

sugestões dos avaliadores, a partir de suas respostas e comentários. Quando o arquétipo foi 

avaliado como raramente alinhado ou nunca alinhado à prática do avaliador ou, ainda, quase 

nada faz sentido ou totalmente equivocado em relação à coerência com a prática de gestão, 

então, os pesquisadores contatavam o avaliador para análise conjunta e posterior redação 

final. Neste ponto, é interessante destacar que a maior parte das avaliações foi positiva, de 

forma que poucas foram as estruturas que sofreram alterações após a etapa de validação e 

nenhuma delas foi descartada por total invalidade. Em média, os arquétipos foram avaliados 

com nota 2,41 numa escala de 0 a 3 para alinhamento com a prática e 2,70 numa escala de 0 a 

3 para coerência com a realidade de gestão de projetos, o que indica uma excelente avaliação 

para os arquétipos identificados.  

A partir de então, os pesquisadores agruparam os arquétipos por tipo, de forma a 

melhor organizá-los para análise dos graus de alinhamento e coerência em cada um dos tipos 

considerados nesta pesquisa. Com isso, foi identificada uma frequência de arquétipos por tipo 

de acordo com a Tabela 1. Na tabela, fica claro que todos os tipos apresentam alinhamento e 

coerência maiores que 2, o que indica que, no mínimo, às vezes, já ocorreram situações 

semelhantes às apresentadas com os gerentes de projetos e, no mínimo, quase tudo faz sentido 

para os avaliadores. 

Tabela 1: Quantidade, alinhamento e coerência dos arquétipos por tipo 
 

Tipo de Arquétipo Quantidade Alinhamento Coerência 
Princípio da Atratividade 17 2,55 2,73 
Crescimento com Subinvestimento 21 2,47 2,81 
Adversários Acidentais 20 2,09 2,55 
Sucesso para os Bem Sucedidos 15 2,49 2,63 
Desvio de Metas 20 2,30 2,71 
Escalada 18 2,56 2,76 
Tragédia do Fator Comum 14 2,36 2,69 
Transferência de Responsabilidade 19 2,53 2,74 
Total 143 2,41 2,70 
 



83 
 

 
 

É importante destacar que as situações identificadas são particulares de cada gerente 

ou ambiente de projetos e podem ou não ser comuns a outros contextos.  Ou seja, a proposta 

desta pesquisa não é criar uma teoria ou qualquer lógica determinística de como funciona o 

comportamento dos gerentes ou ambientes de projetos. Na verdade, os comportamentos de 

cada gerente ou ambiente são diferentes e estes comportamentos são extremamente 

complexos a ponto de apresentarem um imenso conjunto de variáveis inter-relacionadas entre 

si. Assim, cada arquétipo identificado representa uma situação específica do ambiente ou do 

próprio gerente, o que não implica que todos os outros gerentes agirão da mesma forma. No 

entanto, a indicação de uma mesma variável e/ou um mesmo arquétipo em mais de uma 

entrevista indica, no mínimo, um maior grau de relevância para a gestão de projetos de forma 

mais genérica e, portanto, serão considerados mais relevantes para este trabalho. Ainda assim, 

mesmo que apontada em todas as entrevistas, sempre poderão existir contextos em que a 

variável não seja aplicável. 

 
3.6- SÍNTESE E APRESENTAÇÃO 

 
Considerando a existência de um grande número de arquétipos indicados a partir da 

análise dos dados coletados, os pesquisadores acrescentaram uma etapa de síntese dos 

resultados com objetivo de diminuir a quantidade de arquétipos a ser apresentada neste 

trabalho. Esta etapa foi considerada relevante também em função da percepção de uma 

razoável semelhança entre as variáveis apresentadas nos diversos arquétipos da pesquisa. 

Logo, foi realizado um processo subjetivo de síntese, de acordo com a identificação de 

conjuntos similares de variáveis presentes em arquétipos com poucas diferenças. Assim, foi 

reduzido consideravelmente o número de arquétipos a serem apresentados, restando ao todo 

64 diferentes arquétipos conforme mostra a Figura 15. 
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Figura 15: Variação na quantidade de arquétipos após síntese 
 

Percebe-se, portanto, uma redução bastante expressiva na quantidade de arquétipos, 

sendo uma média de 55,24% de redução, dentre os quais o tipo Adversários Acidentais foi o 

mais repetitivo com redução de 65% e o tipo Escalada foi o mais diferenciado com 44,44% de 

redução percentual. De uma maneira geral, no entanto, todos os tipos de arquétipos 

apresentaram bastantes repetições e poucos foram os arquétipos que permaneceram iguais aos 

formatos originais, ou seja, com diferenciação de todos os outros. A partir de então, esses 64 

arquétipos foram cuidadosamente analisados e explicados no capítulo seguinte deste trabalho. 
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4- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
4.1- VARIÁVEIS MAIS RELEVANTES 

 
A complexidade em torno do ambiente de gestão de projetos, assim como quase tudo 

na vida, é diretamente proporcional ao grau de profundidade que se dispõe a investigar. Ou 

seja, uma metodologia de pesquisa como a aplicada neste trabalho provavelmente nunca será 

capaz de afirmar que todas as variáveis de um contexto específico foram mapeadas, exceto 

contextos sob controles como em laboratórios ou outros ambientes de testes específicos. Na 

verdade, o máximo que se pode afirmar é que determinadas variáveis foram consideradas 

relevantes diante das limitações do contexto ao qual a pesquisa foi aplicada. Neste caso, 

portanto, foram coletadas 93 variáveis, que estão listadas e descritas no Apêndice C – Lista 

completa das variáveis coletadas e suas respectivas descrições, sobre as quais se buscou nesta 

seção classificar e avaliar sua relevância de acordo com os seguintes critérios: 

1- Presença nos discursos: quantidade de entrevistas nas quais a variável foi citada 

ao menos uma vez, de forma que foi considerada nos diagramas de causalidade do 

entrevistado; 

2- Frequência nos arquétipos: percentual dos arquétipos nos quais a variável 

aparece, de modo a influenciar de alguma maneira a dinâmica do arquétipo; 

3- Peso holográfico: impacto da variável em relação às demais no sistema, ou seja, 

quantidade de outras variáveis diretamente influenciadas por alterações nesta 

variável. 

Neste sentido, as tabelas 2, 3 e 4 a seguir ilustram as notas das variáveis mais 

relevantes em relação a cada um dos critérios estabelecidos. Inicialmente, a Tabela 2 indica 

quais variáveis foram mais lembradas durante as entrevistas. É importante destacar que a 

variável Sucesso do projeto obrigatoriamente teria que ser lembrada por todos os 

entrevistados, uma vez que uma das perguntas do questionário foi propositalmente 

direcionada a investigar os critérios de sucesso do projeto. 

Tabela 2: Variáveis mais relevantes pela presença nos discursos durante as entrevistas 
 

Variável Presença 
1- Qualidade do produto (satisfação do cliente) 9 
2- Sucesso do projeto 9 
3- Qualidade da equipe 9 
4- Entender o que é valor para o cliente 8 
5- Prazo (duração prevista) 8 
6- Controle gerencial 7 
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7- Custos do projeto 7 
8- Engajamento da equipe 7 
9- Escopo do projeto 7 
10- Adaptação de técnicas à empresa 6 
11- Ameaças 6 
12- Apoio administrativo 6 
13- Liderança 6 
14- Qualidade do ambiente 6 
15- Cuidado com riscos 5 

 
Percebe-se que poucas variáveis foram citadas por todos os entrevistados. Ou seja, 

além de Sucesso do projeto, apenas as variáveis Qualidade da equipe e Qualidade do 

produto (satisfação do cliente) foram de fato lembradas por todos os entrevistados. Isto 

mostra que, de fato, os gerentes se preocupam com a qualidade dos membros de sua equipe, 

independente das razões para tal e que a qualidade do produto final é realmente um fator 

relevante independente da área para a qual o projeto se aplica. Na verdade, não apenas a 

qualidade do produto, mas também o alinhamento deste com os interesses do cliente uma vez 

que 89% dos entrevistados consideraram em seu discurso a variável Entender o que é valor 

para o cliente. Apenas o entrevistado que trabalha em projetos do setor público não se 

lembrou da importância de entender o cliente para o sucesso do projeto. Da mesma forma, 

quase todos se lembraram da variável Prazo (duração prevista). Assim, apenas um gerente 

de projeto que trabalha diretamente com projetos de pesquisa e inovação (de um total de dois) 

e da área de tecnologia da informação (de um total de três) não associou o prazo como um 

fator crítico. 

Na sequência, foram listadas as variáveis mais relevantes sob o critério da 

frequência. Assim, a Tabela 3 a seguir lista aquelas variáveis que mais se mostraram presentes 

nas estruturas arquetípicas mapeadas a partir das entrevistas. São, portanto, as variáveis mais 

presentes nas estruturas de raciocínio que compõem o modelo mental dos gerentes de projeto 

de acordo com esta pesquisa.  

Tabela 3: Variáveis mais relevantes pela frequência nos arquétipos 
 

Variável Frequência 
1- Controle gerencial 63,64% 
2- Engajamento da equipe 60,14% 
3- Qualidade da equipe 55,94% 
4- Apoio administrativo 48,95% 
5- Sucesso do projeto 47,55% 
6- Entender o que é valor para o cliente 47,55% 
7- Qualidade do ambiente 39,86% 
8- Eficiência do gerente de projetos 34,27% 
9- Foco em relação às atividades gerenciais 34,27% 
10- Prazo (duração prevista) 32,17% 
11- Custos do projeto 30,77% 
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12- Qualidade do produto (satisfação do cliente) 25,17% 
13- Cuidado com riscos 20,28% 
14- Feedback para equipe 18,18% 
15- Liderança 15,38% 

 
Ao comparar as duas listas anteriores (Tabelas 2 e 3), vê-se que apenas 3 variáveis 

são diferentes em cada uma. Assim, escopo do projeto, adaptação de técnicas à empresa e 

ameaças são variáveis presentes na maioria dos discursos, mas não tão influenciadoras do 

comportamento dos gerentes de projeto. Por outro lado, eficiência do gerente de projetos, 

foco em relação às atividades gerenciais e feedback para equipe são variáveis bastante 

presentes no modelo mental dos gerentes de projeto, mas não tão lembradas nos discursos dos 

gerentes de projeto entrevistados. 

Na lista de variáveis ordenadas pela frequência nos arquétipos (Tabela 3), duas 

variáveis mostram-se tão relevantes a ponto de serem vistas em mais de 60% dos arquétipos 

considerados: Controle gerencial e Engajamento da equipe. Isto mostra que, 

constantemente, o gerente atua em função do nível de controle que tem do projeto e da 

percepção que tem do nível de engajamento da equipe para com os resultados deste. Bastante 

interessante é o fato de o engajamento aqui estar à frente da qualidade da equipe, o que indica 

que, na percepção do gerente, a equipe estar motivada com os objetivos do projeto é um fator 

mais influenciador de seu comportamento que a qualidade desta para efetivamente executar as 

atividades. Não obstante, a variável Qualidade da equipe vem imediatamente a seguir com 

frequência de 55,94%, mostrando que também é considerada muito relevante. Em sequência, 

outras três variáveis se destacam no topo desta lista: Apoio administrativo (48,95%), 

Sucesso do projeto (47,55%) e Entender o que é valor para o cliente (47,55%). Juntas, 

essas três variáveis demonstram a influência da preocupação com os resultados do projeto no 

comportamento dos gerentes, tanto em relação aos objetivos do cliente quanto da própria 

empresa responsável e patrocinadora do projeto. 

Refletindo sobre o lado oposto da lista completa de variáveis ordenadas pela 

frequência nos arquétipos (vide Apêndice D – Lista completa de variáveis e suas respectivas 

notas e posições nas listas ordenadas), ou seja, as últimas variáveis da lista, percebe-se que 

duas variáveis não foram sequer indicadas em ao menos um arquétipo: Competitividade 

entre as empresas e Personalização do projeto. Um fator de extrema contribuição para tal é 

o fato de que estas variáveis estão presentes em apenas um discurso. No entanto, outras 

variáveis também presentes em somente um discurso, ainda assim, aparecem em arquétipos, o 

que indica que estas variáveis ficaram isoladas inclusive no subsistema do respectivo gerente 
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de projetos que a citou. Na verdade, para ser uma variável sistemicamente relevante, ela 

precisa fazer parte de circuitos sistêmicos, isto é, ciclos de reforço ou balanceamento. Neste 

sentido, enquanto uma variável central desta lista como, por exemplo, Rapidez e qualidade 

da informação, que tem 5,59% de frequência, está presente em 762 circuitos com até 3 

variáveis, estas variáveis “pouco sistêmicas” estão em 7 e 32, respectivamente. Se 

considerarmos circuitos com no máximo 2 variáveis, então, estes números caem para 1 e 4, 

enquanto Rapidez e qualidade da informação cai para 29. Ou seja, estas duas variáveis 

pouco aparecem no discurso sobre a prática do gerente de projetos. 

Por fim, uma terceira lista é apresentada na Tabela 4, desta vez considerando o peso 

holográfico das variáveis como critério de relevância. O peso holográfico indica o percentual 

de todas as relações do sistema em que determinada variável está presente na origem. 

Segundo Andrade et al. (2006), os processos mais influentes, ou de peso estrutural, 

estabelecem padrões de organização que acabam formando estruturas. Desta forma, estas são 

as variáveis que mais influenciam outras variáveis de alguma forma. Ou seja, alterações 

nestas variáveis implicam em alterações, em algum grau, na estrutura do sistema como um 

todo. 

Tabela 4: Variáveis mais relevantes pelo peso holográfico 
 

Variável Peso 
1- Apoio administrativo 2,35% 
2- Qualidade da equipe 2,17% 
3- Eficiência do gerente de projetos 2,17% 
4- Transparência nos resultados do projeto e expectativas dos stakeholders 2,13% 
5- Entender o que é valor para o cliente  2,09% 
6- Foco em relação às atividades gerenciais 2,02% 
7- Cuidado com riscos 1,94% 
8- Controle gerencial 1,90% 
9- Liderança 1,90% 
10- Prazo (duração prevista) 1,87% 
11- Experiência do gerente 1,87% 
12- Sucesso do projeto 1,83% 
13- Engajamento da equipe 1,83% 
14- Gestão/compartilhamento do conhecimento 1,79% 
15- Definição clara do projeto (alinhado às estratégias) 1,72% 

 
Em relação à lista anterior, apenas quatro variáveis novas aparecem: Transparência 

nos resultados do projeto e expectativas dos stakeholders, Experiência do gerente, 

Gestão/compartilhamento do conhecimento e Definição clara do projeto (alinhado às 

estratégias). Isto indica que, apesar de muito impactantes no sistema, estas quatro variáveis 

não se mostraram como as mais relevantes na percepção dos modelos mentais dos gerentes de 

projeto que fizeram parte da amostra desta pesquisa. Na verdade, ao observar o Apêndice D – 



89 
 

 
 

Lista completa de variáveis e suas respectivas notas e posições nas listas ordenadas, vê-se que 

as variáveis Gestão/compartilhamento do conhecimento e Transparência nos resultados 

do projeto e expectativas dos stakeholders vêm nas posições imediatamente seguintes ao 

fim da lista ordenada pela frequência nos arquétipos, respectivamente nas 16ª e 17ª posições, 

o que indica relevância destas também para a definição do comportamento dos gerentes de 

projeto. No entanto, as duas outras aparecem após a 30ª posição, o que é justificado por não 

estarem presentes em quase metade dos discursos. Ou seja, para aparecerem em posições 

maiores teriam que se mostrar extremamente frequentes nos arquétipos mapeados destes 

discursos em que aparecem de forma a superar esta diferença. 

No entanto, antes de realizar uma análise comparativa entre as listas, analisamos o 

que esta última lista apresenta de novidade para a pesquisa. Inicialmente, percebe-se que o 

Apoio administrativo é um elemento central para a gestão de projetos, sendo este 

influenciador de muitas outras variáveis e, simultaneamente, influenciado por muitas delas. 

Com a ajuda do software SimModel, se pôde listar todas as variáveis com as quais esta 

variável se relaciona diretamente. Assim, na Figura 16 a seguir, é possível perceber como ela 

é holograficamente representativa diante das demais variáveis do sistema uma vez que, ao 

mesmo tempo, influencia e é influenciada por 49 das 92 outras variáveis do sistema. Ainda, 

outras 14 variáveis são influenciadas por ela e outras 13 a influenciam, o que indica que 76 

variáveis diferentes se relacionam diretamente em alguma(s) direção(ões) com o apoio 

administrativo, isto é, 82,6% do sistema. Para se ter uma compreensão da complexidade em 

torno da variável em questão, ela está presente em 1661 circuitos sistêmicos com até 3 

variáveis. A Figura 16, portanto, apresenta somente os circuitos com até 2 variáveis. 

Analisando as tabelas anteriores, percebe-se que 14 variáveis se repetem em ao 

menos duas listas e, por isso, são consideradas as variáveis mais relevantes desta pesquisa: 

apoio administrativo, controle gerencial, cuidado com riscos, custos do projeto, 

eficiência do gerente de projetos, engajamento da equipe, entender o que é valor para o 

cliente, foco em relação às atividades gerenciais, liderança, prazo (duração prevista), 

qualidade da equipe, qualidade do ambiente, qualidade do produto (satisfação do 

cliente) e sucesso do projeto. Na verdade, percebe-se que a presença no discurso é um 

indicador básico uma vez que é condição para os demais critérios. Ou seja, uma variável não 

citada no discurso sequer é candidata a aparecer em algum arquétipo ou ser relacionada de 

alguma forma no sistema. Em função disto, é possível perceber forte correlação entre a nota 
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no primeiro critério com os demais, já que variáveis com maior presença nos discursos 

tendem a ter mais frequência e maior peso holográfico. 
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do conhecimento

Definição clara do
projeto (alinhado às

estratégias)

Reuniões
sistemáticas

Comunicação

Atrasos

Qualidade do
ambiente (clima

amistoso)

Alinhamento da
equipe

Gestão de pessoas

Recursos disponíveis
(financeiros, físicos, etc)

Comprometimento
do gerente

Ferramentas de
gestão de projetos

Rapidez e qualidade
da informação

Capacidade de
observação (Avaliação do

impacto no todo)

Desenvolvimento de
questões menos

técnicas

Competência
política do gerente

Adaptação de
técnicas à empresa

Integração

Padronização dos
documentos

Capacidade de
resolução de
problemas

Ameaças

Controle de
qualidade (Testes)

Precisão das
estimativas

Identificação das
partes interessadas

Conflitos

Capacidade de
atendimento ao projeto

Erros de decisão

Agilidade nas
decisões

Equipe focada

Iniciativa do gerente

Inibição do gerente

Alinhamento com
missão da empresa

Entender características
do projeto (pontos fortes e

fracos)

Avaliação de
desempenho

Cobrança de
resultados

Otimismo da
equipe

Criatividade da
equipe

Inovação do projeto

Demissões

Negociação com
fornecedores

 
 

Figura 16: Relações circulares diretas com Apoio administrativo 
 

Neste sentido, buscou-se avaliar matematicamente este grau de correlação das 

variáveis em relação aos três critérios definidos. De fato, a presença nos discursos apresentou 

uma correlação de 0,78 em relação à frequência nos arquétipos e 0,75 em relação ao peso 

holográfico de forma que o gráfico feito a partir das três retas mantém curvas similares como 

pode ser visto na Figura 17. Para efeito de visualização foi aplicado um fator de escala 40 

para dilatação dos pontos relacionados ao peso holográfico de forma a tornar mais explícitas 

as curvas da respectiva reta. 
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Figura 17: Gráfico de correlação das variáveis em relação aos critérios 
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Algumas variáveis, no entanto, se destacaram pelo não acompanhamento da 

correlação. A mais destacada entre elas foi o Escopo do projeto, que foi citada por 77,78% 

dos entrevistados e apareceu em somente 2,8% dos arquétipos e é causadora de apenas 0,97% 

das relações do sistema. Com isto, podemos afirmar que, apesar do escopo do projeto ser algo 

bastante relevante e lembrado nos planejamentos dos gerentes de projeto, trata-se de uma 

variável que atua como uma condição do projeto com a qual o gerente tem de conviver. Ou 

seja, o gerente e sua equipe têm baixa capacidade de influência direta no aumento ou 

diminuição do escopo, assim como o tamanho do escopo é pouco influente no comportamento 

dos gerentes. É importante lembrar que a variável Escopo do projeto trata apenas do tamanho 

e complexidade do projeto e existe, na verdade, a variável Mudanças no projeto, que 

representa a ocorrência de mudanças que eventualmente aumentam o escopo, e, assim, 

considerada bem mais impactante. Esta diferença pode ficar mais clara a partir de dois 

exemplos: o gerente não é mais ou menos eficiente ou a qualidade do ambiente não é melhor 

ou pior por que o escopo do projeto é maior ou menor, mas o aumento no número de 

mudanças no projeto prejudica a eficiência do gerente e a qualidade do ambiente. 

É curioso perceber que há outra variável destoante, a Qualidade do produto 

(satisfação do cliente), que foi lembrada por todos os entrevistados, aparece em 25,17% dos 

arquétipos e é causadora em 1,08% das relações do sistema. Na verdade, esperava-se maior 

frequência nos arquétipos em função da alta presença nos discursos. No entanto, a variável 

mostrou-se pouco influenciadora do comportamento em comparação com muitas outras, 

ficando apenas na 34ª posição da lista ordenada pelo peso holográfico. Isto se deve ao fato de 

que, apesar de ser influenciada por muitas outras variáveis (56), a qualidade do produto 

influencia poucas variáveis (29). Ainda assim, estes são números expressivos. No entanto, 

investigando um pouco mais, observa-se que das 29 variáveis, poucas são igualmente ou mais 

expressivas que ela de forma que apenas 7 estão melhor posicionadas em relação à frequência 

nos arquétipos. Ora, numa análise sistêmica, é extremamente importante a variável relacionar-

se com variáveis de impacto para formar ciclos arquetipicamente relevantes. Ainda assim, a 

qualidade do produto posicionou-se como uma das variáveis mais relevantes desta pesquisa. 

Algumas variáveis, no entanto, se destacam no sentido inverso. Ou seja, apesar de 

citadas em poucos discursos, alcançaram boa representatividade em relação à frequência nos 

arquétipos e peso holográfico. Gestão de pessoas, por exemplo, foi citada por apenas 33,33% 

dos entrevistados e posicionou-se em 13,99% dos arquétipos (20ª posição) e é causadora de 

1,53% das relações do sistema (21ª posição). Reuniões sistemáticas, Atrasos, Recursos 
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disponíveis para o projeto, Comprometimento do gerente, Rapidez e qualidade da 

informação e Sobrecarga de trabalho são outros exemplos. Isto nos permite afirmar que de 

uma forma geral, apesar do discurso (normalmente aquilo que se planeja) não contemplar 

estes fatores, quando submetidos à lógica sistêmica, portanto, na prática eles mostram-se 

bastantes críticos para o sistema como um todo. Cabe aos gerentes, portanto, buscar olhá-los 

com mais atenção nos projetos. 

Pode parecer estranho, mas há casos onde o peso holográfico é razoavelmente 

elevado e, ainda assim, a frequência nos arquétipos é baixa. Este é o caso de variáveis como 

Desconhecimento de informações (32), Comprometimento do gerente (24), Visão 

planejada de longo prazo (37) e Competência política do gerente (30). Segundo Maturana 

(2009), isto é típico da distinção entre organização e estrutura sistêmica. Quer dizer que a 

variável está muito presente em toda a rede organizativa do discurso, mas quando ela vai ser 

vista nas estruturas sistêmicas, ela perde em impacto ou importância comparativa. 

A partir da análise comparativa entre as listas percebemos que, apesar da alta 

correlação entre elas, há uma razoável dissonância em alguns aspectos. Percebida esta 

diferença, então, recomenda-se aos gerentes manterem-se bastante atentos às variáveis 

holograficamente mais pesadas, pois alterações nestas causam grande impacto no sistema. 

Desta forma, buscar considerá-las no seu modelo de decisão é extremamente recomendado 

para aumentar o nível de controle e conhecimento sobre o sistema como um todo. Na verdade, 

o gerente tem mais controle daquilo que planeja (seu discurso). Logo, este discurso deve 

buscar alinhar-se com o sistema (peso holográfico) e com o ambiente (frequência nos 

arquétipos), de forma a buscar aumentar a correlação entre estas três listas. Ou seja, o gerente 

deve buscar alinhar seu discurso à sua prática efetiva enquanto gerente, a partir da 

compreensão do funcionamento eficaz do sistema. Para tal, no entanto, conhecer as variáveis 

não é suficiente. O indivíduo precisa, na verdade, compreender como estas se influenciam 

dinamicamente e estruturalmente de uma forma ampla e sistêmica. 

Por meio da investigação sistêmica podemos desenvolver uma série de raciocínios, 

com o objetivo de entender características do ambiente de projetos. Por exemplo, a variável 

Competitividade entre as empresas é a menos sistêmica em todos os sentidos, estando 

presente em apenas 7 ciclos de balanceamento com até 3 variáveis e nenhum de ciclo reforço 

com o mesmo número de variáveis e presente em apenas 0,30% das relações do sistema, 

sendo causadora de apenas 0,15%. Fica simples, então, desenhar o mapa sistêmico em torno 

desta variável, conforme mostra a Figura 18 a seguir. Percebe-se pelo mapa que a 
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competitividade prejudica ao longo do tempo a qualidade do ambiente, aumentando as 

ameaças e os custos do projeto uma vez que a concorrência impõe novos riscos ao projeto e 

gera custos para pesquisar e superar os competidores. Por outro lado, a competitividade tende 

a aumentar também o escopo do projeto, o que também implica em mais custos para o 

projeto. Todos estes custos, por sua vez, prejudicam a competitividade e a capacidade de 

atendimento ao projeto pela empresa. Essa capacidade, de acordo com o mapa, é também 

diretamente prejudicada pelo crescimento no escopo do projeto. Ou seja, escopos maiores 

dificultam a capacidade de atendimento ao projeto. Ainda, a qualidade do ambiente é fator 

relevante para a manutenção da capacidade de atendimento e, se afetada negativamente com o 

tempo pela competitividade, se afeta também essa capacidade. 
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entre as empresas
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atendimento ao

projeto

Escopo do projeto
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Ameaças
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Figura 18: Mapa sistêmico da competitividade entre as empresas 

 
O mapa sistêmico apresentado na Figura 18 envolve somente as relações da variável 

considerada pela pesquisa como menos relevante do sistema. Ao buscar entender todas as 

relações que estão envolvidas, fica claro o quão complexo são os sistemas nos quais estamos 

envolvidos no dia a dia. A variável Competitividade entre as empresas é a menos sistêmica. 

O sistema em torno dela incluiu apenas 6 variáveis com 11 relações de causalidade entre elas. 

Se buscarmos analisar desta forma, variáveis consideradas mais sistêmicas, veremos este 

mapa crescer exponencialmente. Na verdade, o sistema mapeado por esta pesquisa para a 

gestão de projetos possui ao todo 93 variáveis e 2678 relações de causalidade entre elas, o que 

obviamente implica num mapa sistêmico extremamente maior e mais complexo que o 

apresentado na Figura 18. O ser humano não é capaz de compreender e decidir considerando 
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simultaneamente todo este conjunto. Neste sentido, o pensamento sistêmico visa justamente 

simplificar o entendimento desta complexidade na medida em que orienta a mente daquele 

que lê mapas similares a este para enxergar os chamados comportamentos inerentes às 

estruturas arquetípicas. Ou seja, a partir destes mapas complexos, devem-se extrair os 

arquétipos sistêmicos que representam comportamentos específicos e relevantes e favorecem 

a percepção de insights sistêmicos. Dito isto, este trabalho busca a partir deste ponto 

compreender e refletir em torno dos arquétipos sistêmicos existentes no sistema formado 

pelas variáveis acima referenciadas, cuja lista completa encontra-se no Apêndice C – Lista 

completa das variáveis coletadas e suas respectivas descrições. 

 

4.2- ARQUÉTIPOS SISTÊMICOS 

 
A partir de cada tipo de arquétipo diferente, foi realizada uma síntese com o objetivo 

de apresentar da forma mais objetiva os principais comportamentos identificados. Ou seja, 

buscou-se representar arquétipos diferentes com comportamentos semelhantes num único 

arquétipo, capaz de ser completo por incluir as variáveis de todos os arquétipos e exclusivo 

por simular um comportamento diferente de todos os outros apresentados neste trabalho. Cada 

seção a seguir apresenta um arquétipo, sua respectiva descrição e análise do comportamento. 

Neste sentido, cada arquétipo tende a apontar uma dinâmica e sua tendência a causar 

problemas para o sistema de forma que possamos avaliar como atuar nessas dinâmicas e 

diminuir o a probabilidade de ocorrência e o impacto dos problemas no sistema. 

É importante destacar que as informações apresentadas nesta seção foram retiradas 

de conclusões acerca das teorias utilizadas como referência deste trabalho, associadas aos 

comentários realizados pelos entrevistados e pelos avaliadores dos arquétipos. Ou seja, são 

todas informações retiradas da prática dos gerentes participantes da pesquisa. Desta forma, 

cada arquétipo representa uma situação particular, que pode ou não ocorrer em outros 

contextos diferentes, mas que foi considerada válida pelos avaliadores. Assim, foram 

considerados validados aqueles arquétipos avaliados com uma nota que os colocaram entre 

“quase tudo faz sentido” e “totalmente adequado a realidade”. A seguir, portanto, são 

apresentados os 64 arquétipos resultantes desta pesquisa separados por tipo de arquétipo. Para 

cada tipo foi desenvolvido, ainda, uma explicação do tema com base nas referências de Senge 

(1990, 1995, 2003), Valença (2007, 2009), Valença & Associados (1999), Valença et al. 

(2010), entre outros, além de pesquisas exploratórias de prática dos pesquisadores. 
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4.2.1- Princípio da Atratividade 

 

Os arquétipos do tipo Princípio da Atratividade representam situações onde se 

percebe um crescimento extremamente positivo que, no entanto, estimula ações que tendem a 

ampliar um ou mais de um desempenho que pode(m) vir a, com o passar do tempo, prejudicar 

este crescimento inicial. De acordo com os resultados desta pesquisa, classificamos estas 

ações em dois tipos:  

1- Limitantes: inadvertidamente, o ciclo de crescimento cria efeitos secundários em 

função de fragilidades ou limitações de recursos de agentes internos ou externos 

(condições-limite) que atuam num processo de equilíbrio e funcionam como um 

limite para o crescimento; e 

2- Concorrenciais: normalmente exercidas por algum agente insatisfeito com o 

crescimento que tem a intenção de diminuir ou repartir o crescimento. 

Basicamente, um arquétipo deste tipo tem por cerne ou núcleo central um ciclo de 

reforço ao crescimento ou sucesso e, a partir das variáveis deste ciclo, surgem outros ciclos de 

balanceamento. Ou seja, em torno do ciclo de crescimento existem fatores de limitação que 

diminuem a tendência de crescimento em algum ponto. Esta é uma situação típica dos 

arquétipos do tipo Limite ao Crescimento, só que o processo ou dinâmica do crescimento é 

tão volumoso, impactante ou rápido, que passa a enfrentar não apenas um, mas diversos 

fatores de limitação simultâneos. E justamente por isso os arquétipos deste tipo buscam 

investigar a atratividade do crescimento e suas consequências. Assim, estes arquétipos 

mostram como o crescimento é limitado por fatores muitas vezes não percebidos a primeira 

vista. Quando o crescimento é interrompido, todavia, há uma percepção imediata de algum 

fator limitante, mas ainda assim as ações que originaram este limitante nem sempre são claras. 

Na verdade, quando planejamos o crescimento, as atenções ficam voltadas na maioria 

das vezes para o crescimento. Isso é natural uma vez que se buscam resultados cada vez 

melhores. No entanto, o gerente do projeto deve buscar investigar antecipadamente quais são 

os fatores inibidores de suas ações de crescimento e atuar nestes enquanto ainda não se 

verificou a influência irreversível ou sobredeterminante do fator limite. Ou seja, devem-se 

remover as barreiras antes que elas se tornem de fato barreiras críticas. Outra estratégia 

interessante neste momento é buscar dissociar o crescimento da realização de ações que 

tendem a inibi-lo no futuro. Isto é, evitar que o crescimento provoque ações concorrenciais ou 

dependentes de fatores limitados. Porém, se o crescimento já está saturado, os esforços de 

crescimento não mais produzirão resultados melhores, levando à estagnação ou ao declínio do 
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desempenho atual. Neste momento, a situação se encaixou num arquétipo do tipo Princípio da 

Atratividade. Logo, é importante estar atento aos fatores limitantes, buscando não forçar o 

crescimento até que estes fatores tenham sido devidamente diminuídos ou eliminados. Estes 

são, portanto, os pontos de alavancagem deste tipo de arquétipo. Na pesquisa, foram 

identificados 20 diferentes arquétipos deste tipo. A partir de um trabalho de síntese, este 

número foi reduzido para 8 arquétipos realmente distintos entre si que são ilustrados a seguir. 

 
4.2.1.1- Engajamento da equipe alivia pressão na gestão do projeto 

 

Com tantos fatores internos e externos, um projeto quase sempre exige bastante do 

gerente responsável. Neste sentido, a equipe do projeto é um dos grandes aliados do gerente 

para alcançar os resultados esperados do projeto. No entanto, cabe ao gerente guiá-la durante 

o projeto, e mantê-la engajada é um fator extremamente favorável para facilitar este processo. 

Assim, este primeiro arquétipo de Atratividade, ilustrado na Figura 19, trata da relação entre o 

foco do gerente em suas atividades gerenciais e o engajamento da equipe. Na pesquisa, o 

arquétipo foi apontado por 4 diferentes gerentes de projeto, sendo que cada um deles indicou 

uma determinada variação deste que representa a síntese de todas as variações identificadas. 
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Capacidade de resolução de problemas
/ Comprometimento do gerente /

Competências técnicas do gerente /
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do impacto no todo)

Qualidade da equipe / Alinhamento da
equipe / Alinhamento com a missão da

empresa / Qualidade de vida das
pessoas / Complementaridade da equipe

(alocação eficiente)

Engajamento da equipe

m

m

m

m

o

m
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Ameaças / Conflitos / Atrasos /
Mudanças no projeto / Sobrecarga

de trabalho

Entender o que é valor para o cliente /
Qualidade do produto (satisfação do

cliente) / Sucesso do projeto

Definição clara do projeto (alinhado às
estratégias) / Identificação das partes

interessadas / Precisão das estimativas
/ Disseminação da cultura de gestão de

projetos na empresa

Qualidade do ambiente / Comunicação /
Transparência nos resultados do projeto

e expectativas dos stakeholders /
Gestão/compartilhamento do

conhecimento

 
 

Figura 19: Engajamento da equipe alivia pressão na gestão do projeto 
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No arquétipo apresentado na Figura 19, há um ciclo de crescimento a partir do apoio 

administrativo , controle gerencial e feedback para equipe, na medida em que o gerente 

mantém seu foco em relação às atividades gerenciais, o que reforça cada vez mais o apoio 

administrativo , o controle gerencial e o feedback para equipe. Com o crescimento deste 

ciclo virtuoso, especialmente pelo crescimento do foco nas atividades gerenciais, há uma 

tendência de mudança em diversos níveis: (1) projeto/estratégia, com definição clara do 

projeto, identificação das partes interessadas, precisão das estimativas e disseminação 

da cultura de gestão de projetos; (2) relação com cliente, com melhor entendimento do 

cliente, sucesso do projeto e qualidade do produto (satisfação do cliente); (3) gerente do 

projeto, com mais eficiência enquanto gerente, liderança, cuidado com riscos, capacidade 

de resolução de problemas, comprometimento, competências técnicas e capacidade de 

observação (avaliação do impacto no todo); (4) equipe, com maior complementaridade da 

equipe (alocação eficiente) e melhoria da qualidade e alinhamento da equipe, inclusive do 

alinhamento com a missão da empresa e da qualidade de vida das pessoas; (5) ambiente, 

com claras melhorias na qualidade do ambiente (clima amistoso), comunicação, 

transparência nos resultados do projeto e expectativas do stakeholders e maior 

gestão/compartilhamento do conhecimento; e (6) riscos, com uma diminuição das ameaças 

externas, conflitos, atrasos, mudanças no projeto e sobrecargas de trabalho. Todos estes 

fatores estimulam um maior engajamento da equipe, o que deixa de exigir tanto 

acompanhamento do gerente, permitindo que o mesmo assuma outras atividades e diminua, 

com o tempo, seu foco em relação às atividades gerenciais daquele projeto.  

Este arquétipo trata essencialmente de ações limitantes, ou seja, não há em essência a 

intenção de prejudicar o crescimento, mas o foco do gerente em relação às atividades 

gerenciais do projeto é nitidamente limitado. Na verdade, o crescente engajamento da equipe 

por força dos vários fatores já citados atua como desempenho limitador do foco do gerente. 

Ou seja, o crescimento da equipe que se mostra envolvida não apenas tecnicamente com o 

projeto permite ao gerente aliviar o foco num determinado projeto, podendo, então, assumir 

outros projetos ou outras atividades na empresa, por exemplo. A equipe tende a tornar-se o 

que alguns chamam de autogerenciável, seja pela capacidade de um dos membros que assume 

uma postura de líder tomando para si algumas das responsabilidades do gerente ou pela 

emergência de uma cultura diferenciada de proatividade e comprometimento.  

Assim, de acordo com o perfil da empresa e do gerente, esta atratividade pode ser 

benéfica e desejada se bem desenvolvida. No entanto, criar ambientes que favoreçam este 



99 
 

 
 

crescimento de forma totalmente produtiva é bastante difícil. Sugere-se, portanto, a partir 

deste arquétipo que o gerente do projeto tenha cuidado na transferência de responsabilidades 

relevantes, criando mecanismos que o permitam avaliar antecipadamente as competências e o 

grau de comprometimento daqueles que estariam assumindo estas responsabilidades. Se por 

ventura a empresa e o gerente do projeto têm interesse em manter este ciclo de crescimento do 

foco do gerente atual em relação às suas atividades gerenciais e, ainda assim, desejam manter 

as ações que levam ao crescimento da equipe e do seu engajamento, devem, então, buscar 

orientar o crescimento da equipe para novos desafios diretamente relacionados com as 

competências que se espera da equipe do projeto. Ou seja, se mantém o gerente focado e a 

equipe respondendo a ele, mas prepara os membros para assumirem atividades cada vez mais 

relevantes neste ou noutro projeto que estejam carentes na organização. 

 
4.2.1.2- Crescimento do controle gerencial e abertura para inovação 

 
Outro arquétipo do tipo Atratividade busca avaliar como o nível de controle 

gerencial favorece o crescimento da aceitação do gerente e do projeto tanto pela empresa 

responsável pelo projeto quanto pelo cliente interessado no mesmo. Indicado de forma similar 

para dois gerentes nesta pesquisa, o arquétipo da Figura 20 mostrou-se diferente dos demais 

justamente por tratar dos riscos que o excesso de desafios e inovações geram para o projeto. 
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Figura 20: Crescimento do controle gerencial e abertura para inovação 
 

Uma das responsabilidades do gerente do projeto é manter o projeto pelo qual é 

responsável sob controle. Desta forma, ao buscar incorporar inovações e desafios ao projeto 

pode estar se colocando diante do arquétipo de atratividade ilustrado na Figura 20. Na 

verdade, o gerente do projeto busca o controle gerencial e, a partir do momento em que a alta 
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administração da empresa tem a percepção de que esse controle é efetivo, cada vez mais este 

gerente terá apoio administrativo para suas ações relacionadas ao projeto. Ou seja, amplia-se 

a confiança dos gestores nas competências do gerente. Com apoio administrativo, por sua 

vez, o controle gerencial é também reforçado. Na medida em que o projeto evolui sob 

controle, crescem as chances de sucesso do projeto bem como o feedback para equipe se 

torna mais frequente. Esses dois fatores, juntos estimulam a aceitação a maiores desafios e 

inovações do projeto. Outro estímulo aos desafios e inovações parte do cliente que, quando 

satisfeito com a qualidade do produto que vem observando, percebe que está sendo bem 

entendido e torna-se cada vez mais aberto aos desafios e inovações. Ora, na medida em que 

se tornam excessivos, os desafios e as inovações diminuem o nível de controle gerencial do 

projeto como um todo em função da complexidade inerente a esse tipo de atividade. 

De fato, para muitos projetos a inovação e a abertura para desafios é um fator 

extremamente positivo, especialmente no longo prazo. O gerente precisa estar atento, no 

entanto, para que estes desafios e inovações não excedam sua capacidade de controle. Ou seja, 

a percepção de controle gerencial gera uma situação de atratividade para novos desafios: (1) a 

empresa considera o gerente capaz, (2) o gerente e a empresa percebem o potencial de 

crescimento do impacto do projeto, (3) o cliente encanta-se com os possíveis ainda melhores 

resultados. No entanto, estes desafios e inovações podem, eventualmente, limitar este controle 

percebido. Um dos entrevistados, após confirmar a pertinência deste arquétipo, afirmou que 

“existe um limite tênue entre a capacidade de controle proposto versus a quantidade de 

desafios”. Uma característica interessante desta estrutura é que os fatores crescem e só são 

percebidos, na maioria dos casos, a partir do colapso do sistema. Ou seja, a aceitação para 

novos desafios e inovações é crescente até que o gerente se percebe num ambiente fora do 

controle. Neste contexto, cabe ao gerente manter-se consciente de sua capacidade de gestão e 

da capacidade da equipe e da empresa como um todo, de forma a dosar equilibradamente esta 

abertura para inovação e desafios. À primeira vista pode parecer fácil perceber situações 

como estas, mas sem estabelecer indicadores para avaliar este crescimento, o gerente não 

consegue ter a percepção do real limite do arquétipo. Ao ler este arquétipo, um dos gerentes 

entrevistados concluiu que: “principalmente em projetos de inovação, a previsibilidade deve 

ser tratada como ordem de grandeza, sendo necessária a divisão em etapas uma vez que neste 

nível temporal, realmente o projeto é mais previsível”. 

Ao perceber-se em situações como esta, o gerente, em conjunto com a empresa, deve 

avaliar os objetivos estratégicos do projeto e da empresa. Ou seja, se for de interesse 
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estratégico crescer em inovação, o gerente, a partir do apoio administrativo, deve buscar 

reforçar as capacidades de gestão, de equipe e de infraestrutura, de acordo com o que os 

novos desafios e inovações exigem. Deve manter-se, portanto, atento para que este arquétipo 

não se transforme num arquétipo do tipo Crescimento com Subinvestimento, que veremos 

mais adiante neste trabalho (vide arquétipo da Seção 4.2.2.5-). Por outro lado, se há de fato 

um limite de investimento ou não há interesse estratégico em inovação, o gerente deve buscar 

manter-se atento a este arquétipo de atratividade, esclarecendo os limites junto às partes 

interessadas do projeto de forma a limitar também os desafios e inovações para que o sistema 

não entre em colapso. 

 
4.2.1.3- Crescimento da equipe, da gestão e do projeto limitados pelos custos do projeto 

 
Uma das variáveis consideradas mais críticas por esta pesquisa se refere aos custos 

do projeto. De fato, o controle dos gastos é um fator extremamente relevante uma vez que 

todo projeto envolve em algum grau esta dimensão. É, inclusive, apontada como uma dos três 

mais críticos por muitos autores. Da mesma forma, o arquétipo da Figura 21 foi apontado por 

5 diferentes gerentes de projeto. No entanto, cada um apontou diferentes fatores como 

ampliadores dos custos em situações semelhantes. Logo, é importante dizer que, em função da 

síntese realizada, este arquétipo apresenta um grande conjunto de ações que ampliam ao longo 

do tempo os custos do projeto, mas na prática um subconjunto menor de ações é suficiente 

indicar a necessidade de atenção do gerente para este arquétipo. 
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Figura 21: Crescimento da equipe, da gestão e do projeto limitados pelos custos do projeto 
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Analisando o arquétipo da Figura 21, se percebe que o gerente do projeto busca 

manter o foco em relação às atividades gerenciais, reforçando o controle gerencial e a 

cobrança de resultados, de forma que passa a entender melhor o cliente, ampliando 

também sua capacidade de liderança e o engajamento da equipe. Esses fatores juntos 

formam um ciclo de reforço virtuoso aumentando a eficiência do gerente de projetos, o 

sucesso do projeto e o apoio administrativo. Manter esse ciclo em crescimento, todavia, 

envolve investir em outras variáveis. Ou seja, forma-se um arquétipo de atratividade a partir 

das várias ações realizadas para estimular o crescimento da equipe e do projeto. Assim, duas 

perspectivas são percebidas: (1) o crescimento dos estímulos à equipe, onde o gerente busca 

reforçar o empenho na gestão de pessoas, oferecer desafios, benefícios e premiações, 

ampliar ou melhorar os canais de comunicação e a qualidade do ambiente do projeto, 

buscar o desenvolvimento de questões menos técnicas e melhorar a qualidade da equipe 

como um todo; e (2) o crescimento da qualidade do projeto e eficiência da gestão, onde o 

gerente explora novos recursos para o projeto de forma a investir mais em ferramentas de 

gestão de projetos, contratação e treinamento da equipe, bem como no controle de 

qualidade e na realização de reuniões sistemáticas. Obviamente, todos estes fatores 

implicam no aumento dos custos do projeto, o que, se implementados de forma impulsiva e 

exagerada, tende a prejudicar o sucesso do projeto, a eficiência do gerente e o apoio 

administrativo . 

Na verdade, os gerentes têm consciência de que elevação nos gastos do projeto deve 

ser controlada. Assim, desenvolvem um investimento planejado e cuidadoso em cada área do 

projeto, mas o pensamento sistêmico nem sempre está em uso. Ou seja, muitos gerentes 

planejam as necessidades de cada equipe, de cada atividade, bem como as capacidades de 

cada recurso, mas deixam de analisar como estas variáveis funcionam enquanto sistema 

integrado. De uma forma bastante simples, este arquétipo tenta mostrar uma das possíveis 

consequências dessas interações: o impacto que a realização conjunta de ações que demandam 

investimento pode causar no orçamento do projeto. O arquétipo indica, por exemplo, que um 

plano para desenvolvimento da equipe não pode ser realizado independente da avaliação dos 

investimentos feitos em ferramentas de gestão de projetos ou em controle de qualidade. Os 

fatores estão interligados e todos implicam em custos para o projeto e, na medida em que os 

custos do projeto crescem demais, aumentam também suas chances de fracasso. 

Para elaboração dos planos de ação, o gerente do projeto deve, portanto, manter-se 

atento ao impacto que as novas ações causam entre si e em relação às outras já em andamento 
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no projeto. Por tratar especificamente dos custos do projeto, este arquétipo indica que o 

gerente deve ter cuidado para que o aumento nos custos do projeto não se eleve a ponto de 

prejudicar sua eficiência enquanto gerente, o apoio administrativo e o sucesso do projeto 

como um todo. Para tal, deve definir políticas de orçamento para cada dimensão existente no 

projeto, como as duas indicadas no arquétipo: estímulos ao desenvolvimento da equipe e 

manutenção da qualidade do projeto. Estas políticas funcionarão como definidores dos limites 

de investimento em cada área do projeto. Neste sentido, se deve avaliar de acordo com os 

objetivos estratégicos do projeto e da empresa se extrapolações específicas nos custos do 

projeto são pertinentes. Assim, mesmo que cresçam os custos, o apoio administrativo não será 

diminuído. Se por ventura o gerente perceber-se diante deste arquétipo somente quando os 

custos do projeto já estão prejudicando o sucesso do projeto ou apoio administrativo, cabe ao 

mesmo reavaliar quais ações presentes nos ciclos de balanceamento podem ser interrompidas 

ou modificadas. Uma vez que estas ações apontadas pelo arquétipo estão normalmente sob 

controle do gerente, não é difícil mover-se novamente para recuperar o ciclo de crescimento. 

Caso as ações não estejam sob seu controle (e.g. políticas de treinamento da empresa), então 

deve buscar repensar como o impacto pode ser diminuído antes de forçar a manutenção do 

crescimento do ciclo de reforço. Somente desta forma conseguirá recuperar o crescimento 

sustentável. 

 
4.2.1.4- Engajamento descontrolado da equipe 

 
A qualidade e coesão da equipe do projeto é um dos elementos mais importantes para 

o sucesso do mesmo. Desta forma, compreender e investir para o crescimento do engajamento 

da equipe é uma das responsabilidades do gerente do projeto. Na verdade, o gerente que busca 

ser visto como líder deve considerar o engajamento de sua equipe um excelente indicador de 

sucesso do projeto. Apenas um gerente indicou variáveis que formaram este arquétipo da 

Figura 22, que busca explicar como o engajamento descontrolado pode sofrer limitações. 
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Figura 22: Engajamento descontrolado da equipe 
 

Na verdade, são muitos os fatores positivos que formam ciclos de reforço com 

engajamento da equipe, entre eles este arquétipo destaca o apoio administrativo e a 

qualidade do ambiente. Ou seja, a percepção de que o projeto tem o apoio da alta 

administração e um clima amistoso no ambiente eleva o nível de engajamento da equipe. A 

motivação da equipe, por sua vez, reforça também o apoio ao projeto e a qualidade do 

ambiente. No entanto, muitas vezes, por pressões diversas, ao perceber o alto grau de 

engajamento da equipe, o gerente passa a dar mais feedback para equipe e criar desafios 

maiores, o que pode vir a gerar excessivo esforço desta equipe. Neste ponto, é importante 

destacar que as características do projeto e dos envolvidos são cruciais para definir como o 

excesso de desafios e/ou ausências de mudanças influenciam o engajamento da equipe. No 

entanto, na medida em que esse esforço da equipe torna-se rotineiro e cansativo, reduz, com 

o tempo, o engajamento da equipe. Ou seja, o engajamento tende a levar a equipe a se 

esforçar mais para o projeto, mas este esforço tem um limite que, se ultrapassado, anula o 

engajamento inicial.  

Assim, cabe ao gerente do projeto avaliar quando e como pode exigir mais ou menos 

da equipe. É importante, portanto, que o gerente conheça o potencial de sua equipe e avalie a 

motivação desta com as atividades de forma que os eventuais trabalhos além do contratado 

não sejam vistos como esforços extras nem que a equipe tenha o sentimento de estar sendo 

subaproveitada. Ou seja, há equipes que precisam de mais desafios, equipes que suportam 

mais pressões por prazo, equipes que são mais eficientes sem cobranças, entre outras. Neste 

sentido, devem-se definir indicadores deste engajamento de acordo com o perfil da equipe e 

características do projeto de forma que o gerente seja capaz de perceber ruídos no ambiente 

capazes de prejudicar tal variável. Para tal, entender os fatores que motivam a equipe é 
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essencial de forma que o gerente seja capaz de balancear as atividades do projeto de tal forma 

que a equipe possa manter-se engajada durante todo o projeto. 

O crescimento do engajamento, portanto, é sempre desejável pelo gerente do projeto. 

Logo, deve buscar evitar ações e fatores que inibam este crescimento. De acordo com o 

arquétipo da Figura 22, o excesso de esforço é um grande inibidor deste engajamento. Uma 

característica interessante apontada pelo arquétipo é que o próprio engajamento da equipe 

pode levar esta a esforçar-se além de sua capacidade. Ou seja, equipes altamente engajadas 

tendem ao esgotamento ao receberem cada vez mais desafios e apoio do gerente. Na verdade, 

não é responsabilidade da equipe manter-se engajada, mas do gerente que tem controle do 

projeto como um todo. Assim, o gerente deve ser capaz de antever o desgaste da equipe e 

controlar esse engajamento mesmo quando a própria equipe parece disposta a esforçar-se 

ainda mais. Ao enxergar o funcionamento do sistema no longo prazo, o gerente percebe que 

esse clima amistoso a partir de muito engajamento e esforço tende ao colapso. É importante, 

então, manter-se atento aos efeitos do tempo uma vez que muitas consequências só surgem ou 

são percebidas após um intervalo. Ou seja, uma percepção de qualidade do ambiente hoje não 

garante a qualidade dos dias seguintes e o gerente deve manter-se atento aos fatores 

influenciadores, dentre os quais o nível de engajamento e de esforço da equipe é crítico. 

 
4.2.1.5- Qualidade e engajamento da equipe podem gerar otimismo excessivo 

 
Obviamente, a qualidade e o engajamento da equipe são fatores extremamente 

favoráveis para qualquer projeto. Logo, uma das responsabilidades do gerente é manter-se 

atento para que o crescimento destas variáveis seja contínuo. O arquétipo a seguir busca 

elucidar uma eventual situação onde o gerente e a equipe enganam-se pelo excesso de 

otimismo. Indicado por um gerente, este arquétipo de atratividade apresentado na Figura 23 

apresenta uma perspectiva diferente dos demais arquétipos deste tipo. 

 



106 
 

 
 

Sucesso do projeto Qualidade da equipe /
Engajamento da equipe

Controle gerencial / Foco em
relação às atividades

gerenciais

Prazos (Duração prevista)

Conflitos

m

m

o

o

o

o

o

R

B1

B2

 
 

Figura 23: Qualidade e engajamento da equipe podem gerar otimismo excessivo 
 

A leitura do arquétipo na Figura 23 nos permite perceber que, na medida em que vai 

alcançando o sucesso do projeto, crescem o engajamento e a qualidade da equipe, o que 

reforça ainda mais o sucesso do projeto. O crescimento destes fatores pode, consciente ou 

inconscientemente, levar o gerente do projeto a diminuir o foco em relação às atividades 

gerenciais e, consequentemente, reduzir o controle gerencial. Por outro lado, com mais 

engajamento e qualidade, a equipe tende a reduzir também os prazos previstos para as 

atividades de forma a ter maior reconhecimento dos envolvidos no projeto. A redução de 

todos estes fatores em conjunto, por sua vez, pode ocasionar um potencial aumento nas 

ameaças e conflitos do projeto. Se concretizados, essas ameaças e conflitos podem, com o 

tempo, vir a prejudicar a qualidade e o engajamento da equipe e também o sucesso do 

projeto como um todo. 

À primeira vista pode parecer estranho o crescimento no engajamento e na qualidade 

da equipe ter alguma relação com um eventual aumento nos conflitos ou ameaças. No entanto, 

o arquétipo mostra que a partir de ações estimuladas por este crescimento, esses fatores 

negativos podem emergir durante o projeto. Na verdade, o arquétipo busca ilustrar situações 

em que há uma espécie de otimismo por parte do gerente e da equipe. Por um lado, o gerente 

passa a ter mais confiança na equipe que demonstra qualidade e engajamento. A partir desta 

confiança, o gerente finda por se permitir a diminuição de alguns monitoramentos ou o 

afrouxamento de algumas regras percebidas no momento como rígidas. Assim, quando esta 

redução no controle gera falhas ou ambiguidades no processo, ameaças e conflitos internos ou 

externos podem emergir. Por outro lado, quando realmente envolvida emocionalmente com o 

projeto, a equipe tende a aumentar sua autoconfiança e diminuir os prazos. Um dos gerentes 

entrevistados afirmou em relação a isto que “equipes de TI [Tecnologia da Informação] 
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costumam ser bem mais otimistas que o gerente”, referindo-se às equipes dos projetos em que 

trabalha. Neste sentido, cabe ao gerente manter-se próximo da equipe, orientando os membros 

da equipe, especialmente em atividades de planejamento, até que estes se mostrem realmente 

preparados para planejar independentemente, mas de forma coerente.  

Em situações de crescimento na qualidade e engajamento da equipe, o gerente deve, 

portanto, manter-se atento ao otimismo excessivo de forma a evitar que este se transforme 

num fator limitante do crescimento. Ou seja, é responsabilidade do gerente evitar que este 

crescimento abra margens para geração de conflitos e ameaças. Para tal, deve afastar-se das 

ações vistas como impulsionadoras destes fatores negativos, buscando manter-se focado em 

relação às atividades gerenciais, especialmente atento aos prazos acertados junto à equipe. 

Assim, fica claro que a qualidade técnica da equipe não é suficiente para torná-la autônoma, 

sendo essencial também o desenvolvimento de outras competências não-técnicas. 

 
4.2.1.6- Concorrência de projetos na empresa como fator limitante 

 
Na medida em que gerencia projetos de sucesso, o gerente se torna cada vez mais 

competente, crescendo suas capacidades e aumentando sua responsabilidade na empresa. 

Hoje, muitas empresas têm diversos projetos simultâneos e muitos gerentes também são 

capazes de gerenciar múltiplos projetos. O arquétipo visto na Figura 24 mostra uma situação 

em que o crescimento da variedade de projetos alocados ao gerente se torna um fator limitante 

da sua capacidade de atendimento eficiente aos projetos. 
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Figura 24: Concorrência de projetos na empresa como fator limitante 
 

Este arquétipo (Figura 24) mostra que, a partir da capacidade de observação 

(avaliação do impacto no todo) do gerente e do melhor entendimento do cliente, cria-se um 
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ciclo virtuoso de crescimento que envolve características essenciais para o sucesso do 

projeto: engajamento da equipe, eficiência do gerente de projetos, qualidade do produto 

(satisfação do cliente) e gestão/compartilhamento do conhecimento. O crescimento deste 

ciclo permite, com o tempo, reduzir os custos do projeto, aumenta a capacidade de 

atendimento da empresa aos projetos em andamento e favorece o amadurecimento da 

empresa como um todo. Estas características, por sua vez, viabilizam aumentar a variedade 

de projetos na empresa (concorrência interna de projetos), o que pode, com o passar do 

tempo, prejudicar a capacidade de observação do gerente que pode ficar sobrecarregado, 

bem como sua capacidade de entender o cliente. 

Na verdade, este arquétipo pretende destacar como a capacidade do gerente age 

como um fator limitante para a quantidade de projetos na empresa. Ou seja, a eficiência do 

gerente e dos projetos cresce continuamente enquanto há capacidade ociosa na empresa, em 

especial, enquanto há disponibilidade de tempo do gerente. Esse crescimento, todavia, não 

pode ser ilimitado até que investimentos sejam feitos na equipe de gestão. Caso contrário, o 

arquétipo pode se transformar em dois outros tipos: Crescimento com Subinvestimento ou 

Tragédia do Fator Comum (vide Seção 4.2.7.5). Assim, o gerente ou equipe de gestão deve 

ser visto como uma entidade que precisa de investimentos na medida em que cresce a 

quantidade, variedade e complexidade dos projetos no portfólio da empresa. O principal 

responsável por este arquétipo é o gestor da empresa. No entanto, o gerente deve ser capaz de 

assinalar ao gestor sua capacidade de gerenciamento de novos projetos. O gestor, portanto, 

deve estar ciente de que para aumentar a variedade de projetos na empresa (concorrência 

interna) não basta apenas haver reduções de custos e um aparente amadurecimento da 

empresa ou crescimento da capacidade de atendimento. É preciso que esta capacidade seja 

avaliada de forma sistêmica e, entre outros fatores a serem considerados, o gerente a ser 

alocado para o projeto deve ser capaz de geri-lo de forma plena. 

Por outro lado, o arquétipo da Figura 24 ilustra também como o crescimento da 

capacidade do gerente pode ser prejudicado pela variedade de projetos alocados para ele. Na 

verdade, o gerente é capaz de gerenciar certa quantidade de diferentes projetos. Mas, na 

medida em que muitos projetos são alocados ou projetos de tipos variados são alocados, sua 

capacidade de avaliação do projeto como um todo é diminuída. Há, portanto, uma limitação 

na quantidade de fatores que o gerente consegue manter-se atento simultaneamente. Projetos 

muito diferentes ou uma quantidade muito grande de projetos implica em excesso de fatores 

diferentes para se observar. Com isso, o gerente deixa de crescer e os projetos sob sua 
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liderança começam a apresentar problemas. Novamente, o gestor deve ser o principal 

responsável pela atenção a estes fatores, mas o gerente é a melhor pessoa para indicar quando 

esta no limite de sua capacidade. Em situações como as mostradas por este arquétipo, então, é 

essencial que o gerente procure manter uma comunicação transparente com os gestores da 

empresa de forma que fiquem claras as necessidades e capacidades da empresa para todos. 

 
4.2.1.7- Decisões apressadas podem gerar riscos negativos 

 
O cuidado com os riscos tem sido cada vez mais relevante diante da crescente 

complexidade que os projetos enfrentam diariamente. Neste sentido, o arquétipo ilustrado na 

Figura 25 busca entender como a manutenção deste cuidado pode ser prejudicada pela busca 

por aceleração do processo decisório. Apontado por um gerente, esse arquétipo se mostra 

diferente dos demais arquétipos do tipo Atratividade, pois é o único a avaliar o impacto 

negativo da agilidade nas decisões. 
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Figura 25: Decisões apressadas podem gerar riscos negativos 
 

De acordo com o arquétipo apontado pela Figura 25, para manter o cuidado com 

riscos, o gerente busca reforçar o apoio administrativo, sua capacidade de resolução de 

problemas, seu acesso a ferramentas de gestão e a padronização de documentos e áreas 

que envolvem o(s) projeto(s). Dessa forma, então, o gerente mostra-se mais atento aos riscos 

do projeto. Com isso, o gerente amplia sua eficiência enquanto gerente do projeto, 

melhorando a identificação das partes interessadas e o controle gerencial de uma forma 

geral. A partir desse cuidado com riscos, busca-se também uma melhoria do ambiente, 

aumentando a eficiência da comunicação, a transparência nos resultados e expectativas 

dos stakeholders e o engajamento da equipe. Esses novos fatores, por sua vez, levam o 

gerente e a equipe a reforçar a agilidade nas decisões, o que pode eventualmente vir a 
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prejudicar o cuidado com os riscos já que decisões apressadas podem resultar em equívocos. 

Se graves, estes equívocos podem até prejudicar todo o ciclo de crescimento. 

Há, portanto, uma situação em que a preocupação com os riscos reforça outros 

fatores do projeto que visam não somente a mitigação dos riscos, mas também a agilidade dos 

processos do projeto. Dessa forma, essa busca pela agilidade pode eventualmente se sobrepor 

ao cuidado com os riscos de forma que acelerar o projeto e as decisões que envolvem o 

mesmo se torne mais importante no curto prazo. Ou seja, surge uma pressão por tempo que 

estimula decisões rápidas que muitas vezes resultam em soluções menos eficazes. Situações 

como estas podem dar ensejo a arquétipos do tipo Transferência de Responsabilidade, onde 

soluções mais rápidas e simples são buscadas em detrimento das soluções mais eficazes e 

demoradas. Cabe ao gerente, assim, manter-se atento aos riscos, buscando desacelerar o 

processo decisório em situações de dúvida. É importante, portanto, lembrar que um dos 

princípios do pensamento sistêmico defende que decisões apressadas dificilmente resolvem 

problemas complexos, mas apenas adiam seus impactos. 

 
4.2.1.8- Cuidado com riscos desacelera processo decisório 

 
Em contraponto ao arquétipo apresentado anteriormente, o arquétipo que pode ser 

visto na Figura 26 busca mostrar como a agilidade nas decisões é diminuída a partir do 

crescente cuidado com riscos durante o projeto. Com isso, o software nos mostrou como 

variáveis semelhantes podem ser vistas sob perspectivas diferentes. Ou seja, no arquétipo 

anterior vimos como a agilidade pode limitar a preocupação com os riscos e agora vemos 

como o cuidado com riscos pode limitar a agilidade nas decisões. 
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Figura 26: Cuidado com riscos desacelera processo decisório 
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Assim, de acordo com o arquétipo da  Cuidado com riscos desacelera processo 

decisório, a eficiência do gerente de projetos associada à qualidade da equipe reforça a 

agilidade nas decisões de tal forma que essa eficiência é cada vez maior, formando um ciclo 

de reforço virtuoso. O crescimento desta agilidade, por sua vez, permite ao gerente ter mais 

controle gerencial, aumentando sua capacidade de resolução de problemas, reforçando sua 

liderança e sua experiência como gerente. Ainda, com mais agilidade nas decisões, fica 

mais fácil acelerar e estimular a comunicação de forma a conseguir uma definição mais 

clara do projeto e reforçar o apoio administrativo para o projeto. Todos esses fatores, no 

entanto, estimulam o gerente a buscar ter cada vez mais cuidado com riscos, o que tende a 

diminuir a agilidade nas decisões uma vez que este cuidado amplia o mapeamento e análise 

dos riscos associados às decisões. 

A princípio, há uma dicotomia entre a agilidade dos processos e o cuidado com 

riscos. De fato, o crescimento elevado no cuidado tende a gerar aumentar a burocracia dos 

processos organizacionais com documentos, registros, validações, etc. Da mesma foram, uma 

aceleração do processo decisório tende a diminuir radicalmente esse cuidado uma vez que, 

para serem rápidas, as decisões muitas vezes precisam atropelar discussões, pesquisas e 

análises cuidadosas. Ou seja, manter-se atento aos riscos exige tempo para mapear os riscos, 

analisá-los em suas causas e seus impactos e planejar eventuais ações de mitigação. Cabe ao 

gerente, portanto, avaliar em seu contexto o nível de atenção aos riscos pertinentes para cada 

projeto, desacelerando suas decisões nos momentos percebidos como mais arriscados e 

críticos e acelerando-as quando há urgência de respostas e baixa probabilidade e impacto dos 

riscos. Muitas vezes, portanto, o gerente precisa diminuir seu cuidado com os riscos em 

função do contexto do projeto, seja por excesso de pressão dos patrocinadores ou clientes. É 

essencial, no entanto, manter claras as estratégias adotadas neste sentido de forma que todos 

os envolvidos mantenham-se cientes dos níveis de aceitação de riscos. Assim, conflitos e 

outros problemas que possam surgir em função da ocorrência de consequências indesejadas 

desta estratégia podem ser minimizados. 

 
4.2.2- Crescimento com Subinvestimento 

 
De forma semelhante aos arquétipos do tipo Princípio da Atratividade, os arquétipos 

do tipo Crescimento com Subinvestimento buscam analisar situações onde se percebe uma 

iniciativa que tem levado ao crescimento da situação. No entanto, este arquétipo busca 

compreender como a falta de investimentos em determinados fatores pode atrasar, inibir ou 
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inviabilizar a continuidade do crescimento. Ou seja, na medida em que o ciclo favorável 

cresce, passa a demandar cada vez mais desempenho de outros pontos do sistema, o que pode 

vir a exceder a capacidade de resposta destes pontos (seja de produção, atendimento, 

adaptação, assistência, infraestrutura, etc.) e do sistema como um todo. Na verdade, esta 

demanda excedente se deve essencialmente a alguma deficiência ou incapacidade do sistema, 

que existe em função da falta de investimento em fatores críticos para a manutenção do 

crescimento pretendido e pode ser classificada em função de duas fontes distintas, de acordo 

com os dados coletados a partir desta pesquisa: 

1- Crescente demanda por capacidade: de fato, há um crescimento na exigência 

por alguma capacidade a partir do crescimento de um desempenho ou resultado do 

sistema; ou 

2- Decadência ou tendência à mediocridade da capacidade: na medida em que se 

percebe o crescimento de um desempenho ou resultado do sistema, deixa-se de 

investir nas capacidades essenciais para a efetiva manutenção ou expansão do 

crescimento por acomodação pelos resultados alcançados. 

O sistema, então, com alguma deficiência ou sem capacidade adequada, perde o 

ritmo, impacto ou qualidade do crescimento. Sem perceber a necessidade de investimento, os 

responsáveis pelo sistema buscam justificativas e atribuem variados motivos para as falhas 

percebidas a partir do crescimento. Este arquétipo mostra que há um ciclo de recuperação do 

crescimento que somente é acionado a partir desta percepção da necessidade de investimento. 

Muitas vezes, no entanto, os responsáveis pelo sistema só enxergam a real necessidade de 

investimento a partir do momento em que o problema se alastra e passa a atrasar gravemente 

o crescimento pretendido, eventualmente revertendo o ciclo para um decrescimento. Este 

ciclo de recuperação, na verdade, deveria vir acompanhando o primeiro ciclo de crescimento, 

de forma a manter equilibrado o crescimento da demanda e da capacidade de atendimento a 

esta. Há, no entanto, uma acomodação ou contentamento com o crescimento momentâneo que 

finda por cegar, atrasar ou justificar a falta de investimento desde o início deste crescimento. 

Ora, esta demora na recuperação da capacidade diminui consideravelmente o ritmo do 

crescimento uma vez que o próprio investimento na capacidade normalmente exige novas 

demandas de esforço e tempo para reversão da situação. 

Na prática, este tipo de arquétipo tende a mostrar uma estrutura onde se busca o 

crescimento de um determinado desempenho. Esse crescimento, por sua vez, passa a exigir 

demandas maiores por outros desempenhos e, somente quando essas demandas se tornam 
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críticas, busca-se investir para recuperar a capacidade de atendimento às demandas. A partir 

dos resultados obtidos com esses investimentos, reativa-se, então, o crescimento anterior até 

que este exija novos investimentos em capacidade. Ou seja, a estrutura não consegue manter 

um crescimento contínuo, uma vez que este é, repetidas vezes, interrompido pela falta de 

investimento equilibrado nas capacidades e infraestruturas demandadas pelo próprio 

crescimento. Naturalmente, esse sistema pode funcionar dessa forma com atrasos, mas 

subinvestimentos em capacidades e infraestruturas críticas podem levar o sistema ao colapso.  

É essencial, portanto, avaliar o impacto sistêmico que o crescimento de determinado 

desempenho causa no sistema como um todo de forma a avaliar quais investimentos são mais 

críticos para manutenção do crescimento contínuo. Desta forma, recomenda-se aos 

responsáveis pelo crescimento, monitorar continuamente os desempenhos em função do 

crescimento alcançado e pretendido e a relação deste com as demandas por capacidades e 

infraestruturas do projeto para, assim, equilibrar o ritmo, volume e impacto do crescimento 

com os investimentos necessários em capacidade e infraestrutura. Ou seja, associar o 

crescimento das demandas aos investimentos na capacidade de atendimento a essas 

demandas. Na verdade, além desse monitoramento contínuo a partir do crescimento 

percebido, o arquétipo aponta a importância de se prever as capacidades e infraestruturas que 

serão exigidas além da capacidade atual ainda durante o planejamento do crescimento de 

forma que este crescimento possa ser sustentável.  

 
4.2.2.1- Foco do gerente como ação essencial para manter o crescimento da equipe 

 
A equipe do projeto é, claramente, um dos pilares para o desenvolvimento do 

mesmo. Assim, manter-se atento a ela é um investimento básico para qualquer gerente de 

projetos, independente se o momento revela fraquezas ou fortalezas da equipe. O arquétipo 

mostrado na Figura 27, no entanto, revela um eventual subinvestimento em situações onde a 

qualidade da equipe se mostra positiva e poucas mudanças no projeto são percebidas. 
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Figura 27: Foco do gerente como ação essencial para manter o crescimento da equipe 
 

Assim, de acordo com o arquétipo, há um ciclo de crescimento a partir dos estímulos 

ao desenvolvimento da equipe e da capacidade de observação do gerente, visando reforçar 

a qualidade da equipe, que se entrega cada vez mais ao projeto. O crescimento deste ciclo, 

por sua vez, tende a diminuir a quantidade de mudanças no projeto em função de erros 

humanos. No entanto, existem fatores sobredeterminantes internos de limitação por força de 

subinvestimento (estrutural e infraestrutural) e, na medida em que há menos mudanças no 

projeto, é também diminuído o feedback para equipe dado pelo gerente, que é um estímulo 

essencial para o engajamento da equipe. Por outro lado, o feedback para equipe cresce na 

medida em que o gerente mantém foco em relação às atividades gerenciais, entendendo 

melhor o cliente e alcançando sucesso no projeto. Ou seja, a partir da percepção da 

necessidade de recuperação do engajamento da equipe, o gerente amplia seu foco em relação 

às atividades gerenciais para, com o tempo, recuperar a qualidade e o engajamento da equipe. 

Este arquétipo, portanto, busca elucidar como o subinvestimento no feedback para 

equipe pode vir a prejudicar o ciclo de crescimento da qualidade desta. Na verdade, esse 

subinvestimento se dá, segundo o arquétipo, em função justamente dessa percepção da 

qualidade e consequente diminuição da ocorrência de mudanças no projeto. Ou seja, há um 

excesso de confiança na equipe por parte do gerente quando diminui o apoio dado a esta em 

suas atividades. Este apoio é representando no arquétipo pelo feedback para equipe e é visto 

como importante para manter a qualidade e o engajamento da equipe. No entanto, por não se 
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aperceber disso, o gerente muitas vezes deixa ações como essas de lado quando acredita que a 

equipe está sendo eficiente em suas responsabilidades (no caso, esta eficiência é representada 

pelo baixo nível de mudanças no projeto). 

Em situações onde se quer manter o ciclo de crescimento da equipe no sentido 

virtuoso, é importante, portanto, manter a capacidade do gerente em oferecer apoio à equipe 

alinhada ao crescimento desta. Ou seja, ao invés de diminuir o feedback a partir da percepção 

de uma maior qualidade da equipe, este apoio deve ser aumentado ou redirecionado no 

sentido de estimular que o crescimento alcançado pela equipe impulsione um crescimento 

cada vez maior. Logo, o arquétipo nos mostra que o foco do gerente deve ser visto como uma 

ação essencial para manter o crescimento da equipe. Esse foco, no entanto, é muitas vezes 

influenciado pelos gestores da organização e outras pressões externas ao projeto, devendo ser 

devidamente analisado e tratado de forma cuidadosa e transparente de forma a evitar que se 

torne um fator de limitação da capacidade de atendimento à demanda. 

 
4.2.2.2- Subinvestimento no foco gerencial a partir do engajamento e alinhamento crescente 

da equipe 

 
De forma bastante similar ao arquétipo anterior, o arquétipo apresentado na Figura 

28 busca retratar a relevância do foco gerencial independente dos conflitos ou eventualmente 

outros fatores negativos do projeto. Há, na verdade, uma diferença na forma apontada pelo 

arquétipo para o ciclo de crescimento e para a percepção da necessidade de investimento. 

Assim, esse arquétipo busca compreender como a diminuição do foco do gerente no projeto a 

partir do crescente engajamento da equipe pode vir a apresentar-se como um fator prejudicial 

ao sucesso do projeto. A relevância desse arquétipo para a pesquisa é notada a partir do 

momento em que ele representa a síntese de outros cinco arquétipos, bem como em função de 

suas boas avaliações durante a etapa de validação, onde todos os avaliadores classificaram o 

arquétipo como totalmente adequado à realidade de projetos. 
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Figura 28: Subinvestimento no foco gerencial a partir do engajamento e alinhamento crescente da equipe 
 

De acordo com o arquétipo, a partir do apoio administrativo, o gerente busca com 

eficiência reforçar sua liderança e a qualidade do ambiente. Com isso, cresce o 

alinhamento e o engajamento da equipe, reforçando cada vez mais esta liderança. Ora, 

numa equipe alinhada e engajada ocorrem cada vez menos conflitos e problemas que 

precisam ser resolvidos pelo gerente. A tensão no projeto como um todo é diminuída e, com 

isso, a necessidade de foco em relação às atividades gerenciais e feedback para equipe 

também. O gerente só passa a perceber a necessidade de investimento em ações gerenciais 

efetivas quando os sintomas do problema começam a aparecer. Entre os problemas, a 

necessidade por aumentar prazos de atividades do projeto é um dos mais relevantes, bem 

como a percepção do esforço excessivo da equipe. Ou seja, o gerente tende a aumentar a 

duração prevista do projeto para conseguir reforçar o controle gerencial, entender melhor 

cliente, adaptar técnicas à empresa e investir em contratação e treinamento da equipe, 

bem como no desenvolvimento de questões menos técnicas da equipe. Com isso, se 

consegue uma melhoria na qualidade da equipe, na capacidade de observação e de 

resolução de problemas e na competência política do gerente para identificação das 

partes interessadas e reforço nas chances de sucesso do projeto, retomando, então, o foco 

em relação às atividades gerenciais e o feedback para equipe. 
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Novamente, portanto, o gerente pode vir a diminuir seu foco em função da baixa 

exigência do ambiente no qual o projeto está inserido. Ou seja, com uma equipe alinhada e 

engajada em torno do projeto, o gerente se sente tranquilo em relação ao andamento das 

atividades, diminuindo, assim, seu nível de monitoramento e controle. De forma bastante 

interessante, este arquétipo pode ser também analisado sob a perspectiva do tipo Desvio de 

Metas, conforme veremos a seguir neste trabalho (vide seção 4.2.5.1-). Ou seja, a meta de 

crescimento do projeto em função do engajamento da equipe e eficiência do gerente é 

diminuída em virtude dessa baixa atenção do gerente. Em situações como essa, cabe ao 

gerente do projeto, então, investigar os eventuais fatores que o estão fazendo reduzir o foco 

em relação às atividades gerenciais. Entre os possíveis fatores estão motivos e intenções 

ocultos do próprio gerente ou de outros atores influenciadores da decisão no projeto, 

condições ou pressões externas ao projeto e condições internas ao projeto. Identificar esses 

fatores é muito importante para definir as ações efetivas de manutenção do crescimento. 

Este arquétipo, na verdade, orienta os gerentes da necessidade de manter o foco em 

relação às atividades gerenciais mesmo quando há uma percepção de alinhamento e 

engajamento da equipe. Este foco é, segundo o arquétipo, essencial para manter o crescimento 

do ciclo de reforço virtuoso (engajamento e eficiência) e ativar as ações que inibem os fatores 

que poderiam eventualmente indicar a necessidade de investimento (ajustes nos prazos e 

esforço da equipe). Portanto, o gerente deve buscar a partir do foco no projeto avaliar as 

iniciativas mais adequadas ao seu contexto. Neste sentido, o arquétipo indica algumas 

possíveis ações para tal: (1) manter ou reforçar o controle gerencial de forma a manter-se 

atento ao andamento das atividades e ser capaz de oferecer mais apoio à equipe, (2) reforçar 

sua capacidade e da equipe de entender o cliente, buscando aproximá-lo do projeto, (3) 

adaptar novas técnicas ao projeto e empresa como um todo, procurando formas inovadoras de 

melhorar o desempenho do projeto, (4) contratar e treinar a equipe, avaliando o perfil dos 

membros atuais, suas necessidades de desenvolvimento e complementaridades de forma a 

indicar novas capacitações ou pessoas para o melhor andamento do projeto, (5) investir no 

desenvolvimento também de questões menos técnicas como, por exemplo, habilidades 

relacionais e gerenciais. Assim, cria-se uma tendência de crescimento contínuo do projeto 

como um todo. 
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4.2.2.3- Relaxamento na cobrança dos resultados 

 
Uma das responsabilidades do gerente durante o projeto é manter os resultados do 

projeto alinhados com as expectativas de todas as partes interessadas. Para tal, muitas vezes é 

necessário cobrar dos responsáveis o cumprimento dos acordos. Neste sentido, a equipe passa 

a receber cobranças por resultados quando o gerente tem a percepção de que a produção desta 

está aquém da sua capacidade ou dos acordos pré-estabelecidos. Esta atividade, no entanto, o 

gerente executa essencialmente quando há a necessidade de acelerar o andamento do projeto. 

Neste sentido, o arquétipo da Figura 29 busca retratar situações em que a qualidade da equipe 

não exige do gerente este papel de cobrador de resultados. 
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Figura 29: Relaxamento na cobrança dos resultados 
 

Com a leitura do arquétipo, entendemos que, a partir do apoio administrativo, a 

qualidade da equipe tende a crescer durante a execução do projeto a partir das experiências 

adquiridas. Com isso, a equipe e o projeto como um todo recebem cada vez mais apoio 

administrativo . Por outro lado, ao perceber uma melhor qualidade da equipe, o gerente se 

sente a vontade para suavizar as cobranças por resultados. Ao diminuir as cobranças, no 

entanto, sua eficiência enquanto gerente do projeto é também diminuída, o que pode vir a 

prejudicar, com o tempo, a própria qualidade da equipe. Esta dinâmica se mantém até que o 

gerente perceba atrasos no projeto. Somente então, percebe que precisa investir em gestão de 

pessoas e controle de qualidade, buscando reuniões sistemáticas e agilidade nas decisões 
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para recuperar sua liderança e, assim, conseguir maior rapidez e qualidade nas 

informações que envolvem o projeto, tanto melhorando o entendimento do cliente quanto 

buscando uma organização ou padronização de documentos internos. Com isso, aumenta as 

chances de sucesso do projeto e reforça a sua eficiência enquanto gerente de projetos. 

De fato, a cobrança de resultados não faz sentido quando esses são prontamente 

cumpridos pela equipe. Cobrar ainda mais resultados, por sua vez, forçaria a equipe a 

trabalhar além da capacidade, o que eventualmente afetaria negativamente outros fatores, 

como a motivação. Logo, o ponto de alavancagem deste arquétipo é exatamente não permitir 

que a qualidade da equipe e a consequente diminuição na necessidade de cobrar resultados 

desta prejudiquem a eficiência do gerente do projeto. Assim, o gerente deve executar as ações 

apontadas pelo arquétipo como eventuais ações de recuperação antes mesmo da percepção da 

necessidade de investimento. Ou seja, para manter sua eficiência, o gerente deve ter em mente 

que a gestão de pessoas, o controle da qualidade, a agilidade nas decisões e a realização de 

reuniões sistemáticas, além de favorecem sua capacidade de liderança, reforçam também sua 

eficiência enquanto gerente do projeto. É importante, portanto, associar o crescimento na 

qualidade da equipe diretamente ao crescimento da eficiência do gerente, independente da 

cobrança por resultados. 

Situações como essa, no entanto, não são facilmente mapeadas. Ou seja, mesmo 

quando se percebe a ocorrência de atrasos, dificilmente se associa a diminuição da eficiência 

do gerente ao problema. Na prática, há uma transferência de responsabilidade para a equipe, 

que é cada vez mais cobrada para diminuir os atrasos. Logo, é importante analisar esta 

situação também na perspectiva de arquétipos do tipo Transferência de Responsabilidade, 

como veremos adiante neste trabalho (vide Seção 4.2.8.2-). Segundo o arquétipo da Figura 29, 

todavia, a fonte destes atrasos está exatamente na ineficiência da gestão que, com o tempo, 

prejudica a qualidade da equipe e o apoio administrativo. Cabe ao gerente, então, refletir 

sistemicamente os atrasos percebidos no projeto ao invés de apontar culpados rapidamente. 

 
4.2.2.4- Prazos muito curtos prejudicam capacidades e transparência 

 
Na medida em que busca o crescimento da empresa e de sua capacidade de gestão, o 

gerente investe em diversos fatores que visam aumentar a eficiência dos projetos que 

gerencia. Diversas consequências, no entanto, podem ser percebidas a partir de ações que 

visam acelerar o projeto quando se reduzem os prazos sem analisar o sistema como um todo. 

Apontado na pesquisa para oito dos nove gerentes entrevistados, o arquétipo ilustrado na 
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Figura 30 busca mostrar as possíveis causas e consequências destas reduções nos prazos. O 

arquétipo foi, ainda, avaliado por 11 diferentes pessoas que trabalham com projetos que 

consideraram sua pertinência em alguma dimensão. 
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Figura 30: Prazos muito curtos prejudicam capacidades e transparência 
 

No arquétipo da Figura 30, é revelado que, para o crescimento do projeto, o gerente 

busca ter iniciativa  (proatividade), adaptando técnicas à empresa, cobrando resultados 

dos envolvidos e buscando apoio de ferramentas de gestão de projetos para o sucesso do 

projeto e posterior amadurecimento da empresa como um todo. Estes fatores, então, levam 

a empresa a manter práticas cada vez mais eficientes para entender seus clientes, reforçadas 

também por uma maior qualidade da equipe, maior controle gerencial e precisão das 

estimativas. Com isso, diminui a exigência por prazos com muita “gordura” para os projetos. 

No entanto, prazos menores tendem a gerar tensão no ambiente e prejudicam a capacidade 

de observação (avaliação do impacto no todo) do gerente, bem como sua capacidade de 

resolução de problemas e a própria capacidade de atendimento ao projeto pela empresa 

como um todo. Isto se deve ao fato de que prazos curtos diminuem o tempo disponível para 

observar pacientemente, resolver problemas, entre outros fatores que definem a capacidade 

de atendimento ao projeto pela empresa e equipe envolvida. Prazos curtos dificultam, 

também, a integração entre as áreas da empresa e o crescimento da transparência nos 

resultados do projeto e nas expectativas dos stakeholders. Ou seja, o gerente pode vir a 
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focar excessivamente em controle e monitoramento, deixando de investir na gestão de 

pessoas. Ora, na medida em que essas capacidades e transparência são diminuídas, prejudica-

se, ainda, o engajamento da equipe e a qualidade do produto (satisfação do cliente) como 

um todo. Somente ao perceber estes problemas, o gerente busca aumentar seu foco em 

relação às atividades gerenciais, investindo tempo para reflexão sobre os resultados do 

projeto (lições aprendidas), para identificação das partes interessadas, para melhor 

entender o cliente e as características do projeto e, então, dar feedback para equipe, 

aumentando também seu cuidado com riscos. Assim, reforça a qualidade do ambiente, sua 

eficiência enquanto gerente, a gestão/compartilhamento do conhecimento e a 

comunicação a partir de sua experiência como gerente e da experiência da equipe, o que 

favorece a clareza na definição do projeto, o apoio administrativo ao projeto e o 

desenvolvimento de competências políticas do gerente. Somente após estes investimentos 

de recuperação, retomam-se as capacidades perdidas anteriormente. 

Na verdade, este arquétipo mostra como em diversas situações os prazos estão 

ficando cada vez menores e nos leva a refletir sobre o impacto destas reduções. Um dos 

avaliadores, inclusive, defende que “os prazos não estouram, mas encurtam e a equipe deve 

atentar para as novas exigências e entrar em novos projetos cada vez mais rápidos e cada vez 

mais urgentes”. Ou seja, as partes interessadas no projeto estão cada vez mais exigentes 

também em relação aos prazos. Com isso, o gerente tem buscado reforçar, entre outros 

fatores, o controle gerencial para diminuir prazos e conseguir novos projetos para a empresa. 

No entanto, esta redução nos prazos é limitada, pois afeta diretamente outros fatores 

essenciais para uma gestão eficiente. Isto é, prejudica a capacidade de observação e de 

resolução de problemas do gerente e da equipe, bem como a capacidade de atendimento ao 

projeto pela empresa, requisitos essenciais para o sucesso do projeto. O gerente, portanto, 

precisa estar atento ao avaliar decisões que envolvem encurtar prazos das atividades de forma 

a perceber o impacto destas em sua eficiência e na eficiência da equipe. Assim, nem sempre 

prazos mais curtos significam projetos mais bem-sucedidos, sendo essencial existir uma 

coerência para viabilizar o sucesso em relação aos outros fatores considerados essenciais 

pelas partes interessadas no projeto. 

Ainda, o arquétipo mostra que prazos muito curtos dificultam também uma eficiente 

integração entre as áreas da empresa e outras partes interessadas, uma vez que tempo é 

necessário para manter transparência nos resultados do projeto e nas expectativas de todos os 

envolvidos no projeto, bem como outros fatores relevantes para reforçar a gestão de pessoas. 
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Assim, há diversos outros fatores que o gerente deve estar atento quando planeja prazos muito 

curtos para determinadas atividades ou para o projeto como um todo e cabe ao gerente estar 

atento a estes. Na verdade, a redução nos prazos exige maior infraestrutura, considerando o 

atendimento à mesma demanda. Neste sentido, o gerente deve avaliar como será afetado o 

projeto como um todo a partir da indicação de prazos muito arrojados. No caso, o arquétipo 

aponta como possíveis efeitos negativos deste subinvestimento a redução no engajamento da 

equipe ou na qualidade do produto (satisfação do cliente). Na prática, no entanto, outros 

fatores podem ser percebidos. 

Em relação aos pontos de alavancagem, este arquétipo indica que o gerente deve 

buscar investir em ações fundamentais antes que os efeitos negativos da falta de investimento 

nestas capacidades sejam percebidos. Cabe a ele, portanto, avaliar no contexto de cada projeto 

quais ações são mais adequadas à sua realidade. Neste sentido, o arquétipo indica: (1) investir 

na reflexão sobre os resultados do projeto, criando uma memória de lições aprendidas a partir 

das experiências nos projetos, (2) aumentar o foco em relação às atividades gerenciais e o 

feedback para equipe, de forma a favorecer a gestão e o compartilhamento do conhecimento, 

(3) identificar cuidadosamente as partes interessadas no projeto, aumentando sua competência 

política e o apoio administrativo ao projeto, (4) reforçar o cuidado com riscos para manter-se 

atento às diversas influências no projeto e melhorar a qualidade do ambiente, e (5) entender 

cliente e as características do projeto para esclarecer os objetivos do projeto para todos. Estas 

ações, segundo o arquétipo, são importantes para manter as capacidades essenciais de 

manutenção do crescimento. Um dos avaliadores, inclusive, apontou que estas ações devem 

ser realizadas desde o princípio do projeto e, de fato, Valença (2007) indica que o ponto de 

alavancagem para este arquétipo é justamente investir nestas ações enquanto ainda se está em 

crescimento. 

 
4.2.2.5- Desafios e inovação em excesso diminuem o controle gerencial 

 
Com o crescimento da competitividade em diversos mercados, cada vez mais a 

inovação vem sendo um fator importante para os projetos. Ou seja, as empresas buscam se 

diferenciar e projetos inovadores têm justamente este caráter, mas representam também 

grandes desafios para as empresas, o gerente, a equipe e todas as partes que se envolvem 

nestes projetos. Assim, este arquétipo apresentado na Figura 31 foi indicado por três 

diferentes gerentes, sendo que dois deles trabalham com projetos de inovação em tecnologia 

da informação e o terceiro trabalha com projetos de comunicação. 
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Figura 31: Desafios e inovação em excesso diminuem o controle gerencial 
 

De acordo com o arquétipo da Figura 31, com feedback para equipe e outros 

incentivos à criatividade da equipe, pesquisas e participação em seminários, a qualidade 

da equipe é reforçada, aumentando as chances de sucesso do projeto. Assim, aumenta-se a 

propensão à inovação e aos desafios tanto pela equipe do projeto quanto pelo cliente. 

Iniciativas como essas, no entanto, tendem a aumentar a complexidade e dificultar o controle 

gerencial. Decorre um tempo para perceber a necessidade de investimento e, somente ao 

perceber um aumento na duração prevista do projeto, o gerente passa a investir no 

desenvolvimento da equipe, na qualidade do ambiente e no alinhamento da equipe 

visando entender o cliente melhor, recuperar o apoio administrativo e o engajamento da 

equipe e, então, retomar o controle gerencial do projeto. 

De forma bastante simples, este arquétipo indica que há um ciclo de crescimento na 

qualidade da equipe e dos resultados apresentados que pode ser influenciado por diversos 

fatores, dentre os quais o arquétipo cita alguns. É importante, no entanto, perceber que este 

crescimento tende a estimular a inovação no projeto. Neste sentido, o arquétipo busca alertar 

que a inovação e os desafios decorrentes podem vir a afetar o nível de controle gerencial do 

projeto. Cabe ao gerente, portanto, avaliar o grau de inovação pretendido, de forma a não 

prejudicar sua capacidade de monitoramento e controle do projeto como um todo. Ou seja, 

deve manter seu foco máximo em relação às atividades gerenciais, buscando investir na 

qualidade do ambiente, no alinhamento da equipe e outros estímulos ao desenvolvimento da 
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equipe. Na verdade, o foco deve ser manter a equipe engajada e o apoio administrativo, 

entendendo cada vez mais o que é valor para o cliente. Assim, inovação deve ser 

acompanhada de foco gerencial e proximidade com as partes interessadas para evitar 

surpresas com relação a alongamento de prazos. 

 
4.2.2.6- Elevação nos custos do projeto prejudica qualidade do ambiente 

 
A qualidade do ambiente é apontada no arquétipo apresentado na Figura 32 como um 

fator essencial para manutenção de alguns ciclos de crescimento no projeto. Neste sentido, a 

partir deste arquétipo, busca-se avaliar como a qualidade do ambiente influencia estes ciclos e 

como ela pode estar ameaçada pelo subinvestimento durante o projeto. 
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Figura 32: Elevação nos custos do projeto prejudicam qualidade do ambiente 
 

Pelo arquétipo da Figura 32, o gerente busca realizar reuniões sistemáticas para 

reforçar sua eficiência enquanto gerente de projetos, sua liderança, a transparência nos 

resultados e expectativas, a rapidez e a qualidade da informação que circula no projeto e 

sua experiência como gerente de projetos. Para manter o crescimento destes fatores, no 

entanto, são necessários investimentos que representam aumento nos custos associados ao 

projeto. Com o tempo, esses custos podem se mostrar elevados além do planejado, levando o 

gerente a reduzir o investimento em fatores como a qualidade do ambiente, diminuindo por 

consequência o engajamento da equipe com o projeto. Esse prejuízo, no entanto, é percebido 

apenas quando os prazos das atividades do projeto precisam ser repetidamente estendidos. 
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Investe-se, então, em ações para entender melhor o cliente e melhorar a gestão e o 

compartilhamento do conhecimento de forma a aumentar a produtividade e retomar a 

qualidade do ambiente. Com isso, recupera-se o ciclo de crescimento. 

Interessante neste arquétipo é o fato de indicar como funcionam ambientes nos quais 

não há uma preocupação contínua com o engajamento da equipe e a qualidade do ambiente. 

Ou seja, em ambientes como estes, a preocupação se torna relevante apenas quando 

problemas são percebidos em função da baixa estima da equipe, fatores que levam à redução 

na comunicação interna e externa, prejudicando o compartilhamento do conhecimento entre 

as partes interessadas e, em especial, com o cliente. O arquétipo indica, portanto, que a falta 

de investimento num ambiente de qualidade favorece um distanciamento do cliente em 

relação ao projeto e vice-versa. Neste sentido, cabe ao gerente manter os investimentos para 

entender o cliente bem e manter ativos os canais de comunicação entre este e as partes 

envolvidas no projeto, além do compartilhamento do conhecimento entre as partes 

interessadas. Para tal, o arquétipo nos indica que a realização de reuniões sistemáticas é a ação 

inicial procurada pelos gerentes para alcançar este crescimento, mas não é suficiente.  

Outra revelação deste arquétipo diz respeito aos fatores que levam à diminuição dos 

investimentos na qualidade do ambiente. Na verdade, elevações nos custos do projeto levam a 

reduzir estes investimentos. Desta forma, muitos gerentes consideram que estes investimentos 

não devem ser feitos quando o orçamento do projeto está apertado. No entanto, o gerente deve 

manter-se consciente dos potenciais impactos causados por um ambiente de instabilidade, 

baixa confiança, fraca comunicação e alta ambiguidade e o que estes podem representar para 

o sucesso do projeto na medida em que afetam o engajamento da equipe e, por consequência, 

outros fatores mais nítidos para o cliente e outras partes relevantes do projeto, como prazos ou 

relacionamento com o cliente. Neste sentido, cabe ao gerente refletir se as economias de 

custos buscadas podem vir a prejudicar a eficiência do sistema como um todo. 

 
4.2.2.7- Cuidado excessivo com riscos pode prejudicar a eficiência da equipe 

 
Todo projeto envolve um grande conjunto de riscos, mesmo os menores projetos. Ou 

seja, o cuidado com riscos é algo que faz parte do cotidiano dos gerentes de projetos. Muitas 

vezes, no entanto, este cuidado representa uma série de burocracias que tornam os processos 

do projeto mais lentos. O arquétipo que pode ser visto na Figura 33 busca mostrar como o 

crescimento do cuidado com riscos é limitado pelas burocracias geradas pelo próprio 

crescimento uma vez que afeta outros fatores importantes para o sucesso do projeto. 



126 
 

 
 

 

Cuidado com riscosApoio administrativo /
Alinhamento da equipe

Qualidade da equipe

Controle gerencial

Adaptação de técnicas à
empresa / Eficiência do gerente

de projetos

Ferramentas de gestão de
projetos / Liderança /

Engajamento da equipe /
Sucesso do projeto

m

m

o

m

m

m

R B1

B2

Agilidade nas decisões

 
 

Figura 33: Qualidade da equipe esconde carência de controle gerencial 
 

A partir do apoio administrativo e do alinhamento da equipe, o gerente reforça o 

cuidado com riscos de forma que este apoio e alinhamento tendem a um crescimento 

incremental. O cuidado com riscos, todavia, pode vir a diminuir a agilidade nas decisões se 

excessivo em burocracias para garantias. Essa eventual lentidão nas decisões, por sua vez, 

tende a afetar negativamente a qualidade da equipe, fator importantíssimo para manutenção 

do cuidado com riscos. Ou seja, forma-se um ciclo de balanceamento onde o cuidado com 

riscos pode vir a diminuir tão drasticamente a agilidade nas decisões que prejudica a 

eficiência da equipe e do projeto como um todo, aumentando os riscos. A partir da percepção 

dessa queda na qualidade da equipe, o gerente passa a investir mais tempo no controle 

gerencial visando retomar a eficiência de sua gestão por meio da adaptação de técnicas à 

empresa ou ao projeto. Com isso, reforça-se o uso de ferramentas de gestão de forma mais 

eficiente, o engajamento da equipe, a liderança do gerente e as chances de sucesso do 

projeto, o que tende a recuperar a qualidade da equipe e retomar o crescimento do ciclo 

inicial de cuidado com riscos, apoio administrativo e alinhamento da equipe. 

O gerente deve, portanto, estar atento aos limites do seu cuidado com riscos, não 

sendo leviano em relação a potenciais surpresas, mas também não exigindo documentações e 

outras formas de controle de qualidade que diminuam drasticamente a eficiência da equipe. 

Na verdade, este arquétipo revela uma estrutura que busca elucidar como funciona uma 
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organização em que se busca o crescimento rápido do cuidado com riscos (para conseguir 

uma certificação de maturidade, por exemplo). Assim, este crescimento passa a tornar cada 

vez mais rígidos os processos dentro da organização e dos projetos. Este crescimento, no 

entanto, não pode ser acelerado uma vez que envolve mudança de cultura e, naturalmente, 

leva um tempo para ser incorporado de forma eficiente e definitiva na equipe. Logo, quando 

busca o crescimento do cuidado com riscos, o gerente deve buscar avaliar continuamente a 

eficiência dele e da equipe no projeto enquanto adapta técnicas de análise e mitigação de 

riscos ao projeto e à empresa como um todo. Desta forma, o arquétipo nos mostra que estas 

ações devem vir acompanhadas de ferramentas de apoio e da posição do gerente como líder 

da mudança para engajar a equipe no processo. 

 
4.2.2.8- Falta de apoio administrativo dificulta cuidado com riscos e controle gerencial 

 
De forma bastante semelhante ao arquétipo da seção anterior, o arquétipo ilustrado 

na Figura 34 mostra uma situação de crescimento do cuidado com os riscos. No entanto, este 

novo arquétipo apresenta um possível impacto diferente: aumento dos prazos. Neste sentido, 

busca mostrar como um aumento excessivo nos prazos pode prejudicar o apoio administrativo 

ao projeto e, consequentemente, o controle gerencial e o próprio cuidado com riscos durante o 

projeto. 
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Figura 34: Falta de apoio administrativo dificulta cuidado com riscos e controle gerencial 
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A partir do arquétipo da Figura 34, percebe-se que a liderança do gerente associada 

a uma equipe de qualidade reforça o cuidado com riscos para o projeto. Esse cuidado com 

riscos, no entanto, passa a exigir prazos maiores (para garantir cumprimento), o que 

normalmente não agrada aos patrocinadores do projeto, afetando negativamente o apoio 

administrativo  ao projeto. Sem este apoio administrativo, o controle gerencial fica 

comprometido e, para recuperar estas perdas, o gerente investe na realização de reuniões 

sistemáticas e no desenvolvimento de questões menos técnicas da equipe, o que reforça o 

engajamento da equipe, a eficiência do gerente de projetos, a competência política do 

gerente e as chances de sucesso do projeto, agradando novamente aos patrocinadores de 

forma a recuperar o apoio administrativo. 

Na verdade, o apoio administrativo é crítico para o sucesso de qualquer projeto e este 

arquétipo nos mostra exatamente que não basta investir no cuidado com riscos, mas é preciso 

manter-se atento aos prazos das atividades que não podem ser muito longos. Ou seja, cabe ao 

gerente avaliar o grau de riscos ao qual o projeto precisa se submeter no que diz respeito ao 

prazo para cumprimento das atividades. Estes fatores, na prática, devem ser negociados junto 

à alta administração da empresa e com as demais partes envolvidas no projeto de forma que 

seja mantido um ambiente de transparência. Com isto, o controle gerencial é também 

facilitado, bem como o desenvolvimento de habilidades não técnicas da equipe. Para tal, o 

arquétipo indica que devem ser realizadas reuniões sistemáticas e investimentos em 

capacitação que visem (1) manutenção da eficiência do projeto, (2) o engajamento da equipe, 

(3) o desenvolvimento das competências políticas do gerente e (4) o sucesso do projeto. Na 

medida em que se consegue manter estes fatores, aumenta o apoio administrativo e, 

consequentemente, a cultura de atenção aos riscos na empresa como um todo. 

 
4.2.3- Adversários Acidentais 

 
Este tipo de arquétipo tem um nome bastante intuitivo em relação ao seu propósito: 

elucidar como parceiros podem tornar-se adversários acidentalmente. Ou seja, os arquétipos 

deste tipo buscam compreender como estratégias de formação de parceria podem se mostrar 

ineficazes ao longo do tempo, em função de predominância dos interesses próprios dos 

parceiros envolvidos. Na prática, é raro encontrar uma parceria onde não possa haver algum 

desequilíbrio, pois a maioria delas, assim como os relacionamentos pessoais, exige 

contrapartidas de ambas as partes. Assim, é muito esclarecedor analisar como dois agentes 

(empresas, departamentos, equipes, pessoas ou qualquer outro tipo de entidades) se 
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relacionam em função deste tipo de arquétipo ainda que aparentemente não se perceba algum 

possível fator de desgaste. Veremos nesta seção alguns exemplos de situações que envolvem 

este tipo de arquétipo. 

Na verdade, é um tipo de arquétipo graficamente complexo, pois envolve um grande 

número de variáveis e relacionamentos. Mas, é essencialmente formado por: (1) um grande 

ciclo de reforço virtuoso que representa o sucesso da parceria entre os dois agentes, (2) dois 

pequenos ciclos de reforço do crescimento individual, sendo um para cada agente, e (3) dois 

ciclos de balanceamento que representam como o crescimento individual de um dos agentes 

diminui ou pode vir a diminuir o crescimento do outro e da parceria como um todo. Veremos 

no gráfico que estes ciclos de balanceamento formam juntos outro ciclo de reforço, mas que 

leva ao desgaste da parceria. Ou seja, o arquétipo busca mostrar como a parceria é ou poderia 

ser bem sucedida e como cada um dos agentes pode se revelar egoísta ou ganancioso, bem 

como as eventuais consequências destas ações isoladas. 

De fato, toda parceria é formada com o objetivo de aliar-se a um ou mais parceiros, 

com vistas a que cada parceiro ajude o outro a crescer ou ter sucesso enquanto crescem juntos. 

Ao mesmo tempo, no entanto, cada parceiro tem seu ciclo próprio de crescimento, dinâmica 

esta que precisaria manter-se alinhada para não gerar consequências indesejadas para alguma 

das partes envolvidas. No início, quase sempre há uma tendência à parceria pelo sucesso 

recíproco, mas tal parceria pode ser atenuada quando um dos agentes age de forma 

independente, seja por imprudência, desconhecimento, esperteza ou em função de motivos e 

intenções próprios egoístas ou isolados, atuando contra os interesses e valores superiores da 

parceria. Este tipo de arquétipo, portanto, deve envolver análises em torno das intenções dos 

agentes enquanto executam cada ação estratégica, seja esta a favor ou contra os objetivos 

maiores da parceria. 

Em situações como estas, portanto, é essencial que os agentes mantenham-se atentos 

às possíveis ações isoladas que cada uma das partes pode executar de forma a colaborarem 

para que a parceria se mantenha virtuosa. Logo, articular as ações, mantendo claros os 

objetivos individuais de cada agente e da parceria como um todo é uma ação essencial para 

manter o ânimo pela cooperação e pelo crescimento coletivo. Para tal, acordos formais ou 

informais devem ser estabelecidos desde os primeiros contatos e mantidos claros, 

especialmente em caso de mudanças. Ainda assim, de acordo Valença (2007, 2009), é 

importante estar atento às diferenças entre o que se proclama e o que de fato se executa, pois 

muitas vezes fala-se em parceria, mas há interesses escondidos. 
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4.2.3.1- Gerente de projetos como mediador do esforço da equipe e dos investimentos da 

empresa na equipe do projeto 

 
Os papéis do gerente de projetos são inúmeros e, sem dúvidas, os arquétipos do tipo 

Adversários Acidentais são capazes de demonstrar muito bem várias características dos 

ambientes de projetos uma vez que a grande maioria dos projetos é formada por parcerias 

entre as partes interessadas. O arquétipo ilustrado na Figura 35, por exemplo, apresenta uma 

visão de como pode ser arriscada uma parceria mal concebida entre os membros do projeto e 

os responsáveis administrativos pela empresa, onde o gerente do projeto atua como 

intermediário entre os interesses de cada uma das partes. Construído a partir da síntese de oito 

diferentes arquétipos mapeados durante a pesquisa, este arquétipo mostra-se bastante 

relevante para este trabalho. 
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Figura 35: Gerente de projetos como mediador do esforço da equipe e dos investimentos da empresa na equipe 
do projeto 

 
De acordo com a Figura 35, na medida em que o gerente reforça seu foco em relação 

às atividades gerenciais e a equipe como um todo passa a entender o cliente melhor, 

amplia-se a capacidade de observação e avaliação do impacto das ações no todo, bem como 

as chances de sucesso do projeto. Desta forma, o engajamento da equipe é crescente, 

melhorando a comunicação e a qualidade do ambiente, o que tende a estimular a iniciativa 

do gerente na adaptação de técnicas à empresa como, por exemplo, uso de metodologias 
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ágeis. Com isso, cresce também o apoio administrativo ao projeto, a eficiência do gerente 

de projetos e os estímulos para gestão e compartilhamento do conhecimento no projeto e 

na empresa de uma maneira geral. Logo, esses fatores juntos reforçam novamente o foco do 

gerente e o melhor entendimento do cliente, o que forma um ciclo virtuoso que representa o 

sucesso da parceria entre o gerente e sua equipe com apoio administrativo.  

Muitas vezes, no entanto, o gerente busca novos meios para ampliar cada vez mais o 

engajamento da equipe, oferecendo benefícios e premiações, aprimorando a gestão de 

pessoas no projeto, estimulando o desenvolvimento da equipe, inclusive o 

desenvolvimento de questões menos técnicas e participação em seminários. Estas ações, 

todavia, representam aumentos nos custos do projeto que podem implicar em limitação de 

recursos para outras áreas do projeto ou da empresa, o que finda por diminuir o apoio 

administrativo  quando estas ações não são cuidadosamente planejadas e calculadas em 

termos de custo-benefício. Por outro lado, o gerente busca o controle gerencial e controle de 

qualidade para reforçar sua eficiência enquanto gerente do projeto e o apoio 

administrativo  e, com isso, aumenta as exigências por esforço da equipe, especialmente em 

trabalhos operacionais de produção (com pouca exigência criativa), o que tende a prejudicar o 

engajamento da equipe com o passar do tempo, bem como a qualidade do ambiente e a 

comunicação entre as partes interessadas. 

Assim, o arquétipo descrito indica que a manutenção de uma parceria de sucesso 

entre os membros do projeto e os patrocinadores do projeto envolve essencialmente a busca 

pelo benefício mútuo, que é o sucesso do projeto associado com um ambiente de qualidade e 

um gerente eficiente e focado nas atividades gerenciais. O crescimento desta parceria pode 

envolver diversos fatores e o arquétipo mostra alguns deles: compartilhamento do 

conhecimento, entendimento do cliente, capacidade de observação, comunicação, 

engajamento da equipe e adaptação de técnicas úteis ao projeto e à empresa. Na verdade, estes 

fatores não necessariamente estão associados entre si, mas cada projeto apresenta suas 

características próprias capazes de manter crescente esta parceria. Cabe, portanto, ao gerente 

atuar como mediador dos interesses das diversas partes envolvidas no projeto, identificando 

como estes podem ser cada vez mais próximos de forma a caracterizarem-se como valores 

maiores da parceria. 

O grau de necessidade de mediação do gerente pode variar de acordo com o projeto, 

o ambiente e à organização específica, mas este deve ter sempre em mente seu papel de 

integrador das visões de forma a construir uma visão comum para o projeto. Ou seja, é 
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importante que os objetivos e interesses das diferentes partes envolvidas no projeto sejam 

mantidos claros. Logo, uma atitude diferenciada do gerente é buscar compreender os motivos 

e intenções das estratégias dos principais agentes do projeto. No caso ilustrado pelo arquétipo 

anterior, por exemplo, seria importante compreender o que faz os patrocinadores estimularem 

o controle gerencial, o que leva a equipe a pedir declaradamente ou não mais estímulos para 

seu desenvolvimento, ou ainda, o que estimula o gerente a aumentar ou diminuir seu foco em 

relação às atividades gerenciais. Na verdade, para aumentar sua capacidade de pensar 

sistemicamente, o gerente deve buscar investigar as ações do projeto, suas origens e 

consequências. 

Por fim, enquanto mediador deste arquétipo, cabe ao gerente avaliar cuidadosamente 

as necessidades de cada um dos agentes, membros do projeto e patrocinadores, e decidir da 

forma mais transparente possível as melhores ações que visem os objetivos maiores da 

parceria, o sucesso do projeto. Logo, é essencial avaliar os investimentos para estímulos à 

equipe de forma a entender o impacto destes custos no orçamento do projeto e da empresa 

como um todo, bem como avaliar o nível de controle gerencial e de qualidade de forma a 

evitar sobrecargas excessivas na equipe. Somente desta forma, será capaz de evitar custos 

elevados do projeto e esforço excessivo da equipe, características de arquétipos do tipo 

Sucesso para os Bem Sucedidos (vide Seção 4.2.4 adiante). 

 
4.2.3.2- Equívocos do gerente que podem prejudicar o engajamento e o controle do projeto 

 
É natural do ser humano cometer erros e com o gerente de projetos não poderia ser 

diferente. Muitos, no entanto, não conseguem enxergar exatamente quais os erros foram 

cometidos (Argyris & Schön 1974,1978, Valença 2007,2009) e apontam causas equivocadas 

para os problemas que surgem. Ilustrado na Figura 36, este é um dos arquétipos desta 

pesquisa que busca mostrar como os equívocos de decisão são causados inadvertidamente por 

ações inesperadas. Ou seja, há um ciclo de crescimento que pode ser considerado virtuoso por 

todos, mas, a partir de interesses que não são compartilhados por todos os envolvidos, ações 

isoladas interrompem a continuidade do reforço. Este arquétipo, na verdade, trata de duas 

possíveis ações que podem vir a ser executadas por gerentes de projeto e que resultam em 

consequências indesejadas para outras partes relevantes do projeto. 
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Figura 36: Equívocos do gerente que podem prejudicar o engajamento e o controle do projeto 
 

Uma das ações essenciais para o sucesso da parceria apontada pelo arquétipo da 

Figura 36 envolve entender o que é valor para o cliente. A partir desta ação, associada à 

adaptação de técnicas eficientes para o projeto e empresa, reforça-se a qualidade do 

ambiente e a comunicação em torno do projeto, favorecendo a integração entre as pessoas e 

áreas do projeto, bem como a capacidade de liderança e de gestão das pessoas do gerente. 

Com isso, há mais abertura para a transparência nos resultados do projeto e das 

expectativas das partes interessadas, aumentando as chances de sucesso do projeto e o apoio 

administrativo . O gerente, então, dá cada vez mais feedback para a equipe, o que estimula a 

continuidade deste ciclo de crescimento da parceria entre o gerente e sua equipe. 

No entanto, ações que visam objetivos isolados podem ser executadas pelos agentes. 

De um lado, o gerente direciona seus feedbacks para a cobrança por resultados e exigência 

de esforço da equipe, o que tende, com o passar do tempo e crescimento das cobranças, a 

diminuir o engajamento da equipe e a qualidade do ambiente como um todo. Por outro 

lado, a crescente qualidade da equipe e satisfação do cliente pode levar o gerente a diminuir 

seu foco em relação às atividades gerenciais, o controle e monitoramento do projeto e a 

reflexão sobre os resultados do projeto em forma de lições aprendidas. Sem dúvidas, isto 

diminuirá o feedback dado à equipe e, com o tempo, afetará negativamente o sucesso da 

parceria de uma maneira geral. 

É essencial, portanto, identificar as razões que levam o gerente a tomar duas ações 

potencialmente equivocadas: (1) aumentar as cobranças por resultados e esforço da equipe e 
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(2) diminuir o foco, controle, monitoramento e reflexão do projeto. Neste sentido, o arquétipo 

aponta que o gerente busca aumentar as cobranças para aumentar as chances de sucesso do 

projeto e conseguir mais apoio administrativo, não percebendo que estas cobranças podem 

levar a equipe a esforçar-se excessivamente para cumpri-las. Analisar este arquétipo nos faz 

lembrar, portanto, da importância de avaliar a capacidade da equipe diante da realidade do 

projeto de forma a realizar investimentos antecipados caso estes sejam necessários. Ou seja, o 

gerente deve estar atento para que esta situação não se transforme num arquétipo do tipo 

Crescimento com Subinvestimento como os analisados na Seção 4.2.2. Por outro lado, o 

gerente tende a diminuir o foco, controle, monitoramento e reflexão, segundo o arquétipo, em 

função da percepção de maior qualidade da equipe e dos bons resultados apresentados por 

esta. Ou seja, há uma maior confiança na capacidade da equipe funcionar de forma mais 

autônoma, algo que pode ser precipitado em alguns casos, diminuindo o nível de controle do 

projeto. 

Atento a este arquétipo, portanto, o gerente é capaz de compreender melhor as 

consequências de determinadas ações em função do impacto positivo delas em determinadas 

partes e eventuais impactos negativos noutras partes do projeto. Com isso, a cobrança por 

resultados deve avaliar o impacto no engajamento da equipe no curto e longo prazo e o nível 

de controle gerencial mantido para o projeto não deve ser diminuído em função somente de 

uma maior percepção de qualidade nos resultados parciais, mas em função de vários outros 

critérios, entre eles a capacidade da equipe de responder pelo crescimento do projeto com 

menos feedback e proximidade do gerente. Na verdade, alguns avaliadores na pesquisa 

defendem que “o gerente nunca deve relaxar o foco em suas atividades gerenciais”. Na 

prática, no entanto, isto nem sempre é possível, embora deva ser buscado. 

 
4.2.3.3- Parceria entre empresa e gerente ameaçada pelos prazos curtos e/ou pelo excesso de 

atividades 

 
Entre as diversas parcerias existentes em um projeto, uma das mais importantes 

envolve a alta administração e o gerente de projetos, que precisam manter-se aliados para que 

o projeto evolua de acordo com as estratégias da empresa e favoreça um ambiente de 

qualidade alinhado à cultura da empresa. Nesta perspectiva, o arquétipo ilustrado na Figura 37 

mostra como esta parceria pode ser bem-sucedida e avalia algumas iniciativas que podem vir 

a prejudicar o ambiente. 
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Figura 37: Parceria entre empresa e gerente ameaçada pelos prazos curtos e/ou pelo excesso de atividades 
 

De acordo com o arquétipo da Figura 37, o gerente busca reforçar sua capacidade de 

observação, entendendo melhor o que é valor para o cliente, tendo em vista o sucesso do 

projeto. Com isso, tende a aumentar também a transparência nos resultados do projeto e 

nas expectativas das partes interessadas. Neste sentido, percebe-se, com o tempo, uma 

melhoria na qualidade do ambiente, onde o gerente passa a oferecer mais feedback para a 

equipe, a gestão e o compartilhamento do conhecimento são estimulados e a qualidade do 

produto como um todo é crescente, conseguindo uma definição mais clara do projeto 

(alinhado às estratégias da empresa). Com isso, aumenta o engajamento da equipe e a 

iniciativa do gerente, que aumenta cada vez mais sua capacidade de observação (avaliação 

do impacto no todo) e de entendimento do cliente. Mantida esta dinâmica, há um ciclo de 

reforço em que o gerente se mostra cada vez mais sistêmico e o ambiente da empresa cada vez 

mais eficiente. 

Como já explicado anteriormente, este tipo de arquétipo, no entanto, busca mostrar 

também eventuais ações que podem vir a afetar negativamente esta dinâmica caso não sejam 

bem planejadas. Neste sentido, a partir do maior entendimento do cliente, a gestão do 

projeto fica mais eficiente, aumentando o foco do gerente em relação às atividades 

gerenciais, a rapidez e qualidade da informação circulante, o comprometimento do 

gerente e o nível de controle gerencial. Com isso, o gerente pode vir a sentir mais abertura 

para exigir cada vez mais eficiência da equipe, reduzindo prazos (duração prevista) de 
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algumas atividades (neste ou noutros projetos futuros). Com o tempo, no entanto, essa 

redução nos prazos pode vir a prejudicar a qualidade do ambiente, dificultando 

características ações de feedback e compartilhamento do conhecimento. Por outro lado, 

segundo o arquétipo, na medida em que cresce a qualidade do ambiente e dos resultados dos 

projetos (satisfação dos clientes), aumenta a capacidade da empresa de atendimento aos 

projetos, bem como o amadurecimento da empresa como um todo e a experiência da 

equipe. Com o tempo, isso permite aumentar a variedade de projetos na empresa que, por 

reforçar a concorrência interna e poder representar excesso de atividades para o gerente, tende 

a diminuir ao longo do tempo a capacidade de observação e a proximidade com o cliente. 

Logo, o arquétipo busca mostrar a importância do cuidado que o gerente deve ter ao 

reduzir prazos mesmo quando considerando a crescente capacidade de trabalho da equipe 

envolvida nos projetos sob sua responsabilidade. Ou seja, a redução nos prazos deve ser 

paulatina e transparente, de forma que sejam registrados riscos maiores diante deste novo 

cenário e planos de ação sejam traçados para evitar que estes prazos mais curtos não 

representem prejuízos de imagem ou de outra natureza para o projeto e para a empresa como 

um todo. Neste sentido, o arquétipo aponta como potenciais problemas uma queda na 

qualidade do ambiente, na capacidade do gerente de apoiar sua equipe, na própria capacidade 

da equipe em se ajudar mutuamente pelo compartilhamento do conhecimento e na qualidade 

do produto como um todo. Além destes, outros fatores podem surgir de acordo com a 

realidade específica de cada projeto, mas é importante neste momento que o gerente perceba o 

impacto de decisões como essa não apenas na equipe, mas no projeto e na empresa de uma 

forma sistêmica. 

Por outro lado, o arquétipo nos faz refletir também sobre os riscos advindos do 

crescimento da organização, que se sente mais madura e capaz de atender novos projetos ou 

projetos cada vez maiores. Neste sentido, manter alinhados os projetos às estratégias da 

empresa é crítico. Ou seja, uma grande variedade de projetos pode representar uma 

concorrência interna natural diante de uma equipe que pode vir a tornar-se limitada pela 

crescente demanda e baixos investimentos. Nesta perspectiva de crescimento, este arquétipo 

nos remete aos arquétipos do tipo Atratividade ou Crescimento com Subinvestimento na 

medida em que avalia como o crescimento da organização pode vir a prejudicar a capacidade 

do gerente e de sua equipe enquanto membros de diferentes projetos com objetivos e 

atividades distintas (vide Seção 4.2.1.6). Logo, cabe ao gerente orientar o crescimento na 

demanda por novos projetos para que estes estejam alinhados às estratégias da organização 
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nas diversas perspectivas como crescimento da produção, da credibilidade, do foco, entre 

outras. 

 
4.2.3.4- Criatividade e inovação versus controle e estabilidade 

 
Em função da crescente competitividade nas empresas, muitos projetos atualmente 

consideram a criatividade e inovação fatores críticos para o sucesso dos resultados finais. O 

arquétipo a seguir busca compreender a dinâmica em torno de projetos que envolvem 

inovação. Ou seja, onde se busca construir uma parceria entre os interesses por pesquisa e 

inovação associados às necessidades de controle gerencial inerentes a qualquer projeto. 
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Figura 38: Criatividade e inovação versus controle e estabilidade 
 

Por um lado, de acordo com o arquétipo da Figura 38, o gerente e a empresa como 

um todo buscam investir em pesquisas, participação em seminários, criatividade e 

feedback para equipe, de forma a oferecer desafios para a equipe e inovação aos projetos. 

Por outro lado, o controle gerencial e o entendimento das características do projeto 

(pontos fortes e fracos do produto/serviço do cliente) garantem uma definição clara do 

projeto e mantêm a qualidade do ambiente (clima amistoso). Estes dois lados formam um 

ciclo de crescimento para o projeto e empresa, na medida em que fazem crescer a qualidade 

do produto, o entendimento do cliente, o apoio administrativo e as chances de sucesso do 

projeto. No entanto, esse controle gerencial pode levar a equipe (ou parte dela) a um foco 
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extensivo em trabalhos operacionais (produção), o que deixa de estimular a criatividade, 

prejudicando o tempo dedicado a pesquisas e participações em seminários, por exemplo. 

Do outro lado, o nível de inovação pretendido pode ser tão desafiador que resulte em erros 

de decisão durante o projeto. Muitos erros, por sua vez, tendem a prejudicar a qualidade do 

ambiente e a clareza do projeto como um todo. 

Assim, para o sucesso de projetos inovadores é essencial que o gerente seja capaz de 

mediar estes interesses por inovação e controle, que podem se mostrar divergentes em alguns 

momentos. Neste sentido, recomenda-se a partir do arquétipo que, como responsável pelo 

projeto, o gerente seja capaz de avaliar o nível de monitoramento e controle, de forma que 

este não se torne um fator limitante à criatividade e inovação do projeto. Ou seja, o gerente 

deve manter-se atento para que o nível de controle não seja elevado, de forma que os 

membros do projeto executem essencialmente trabalhos operacionais que pouco estimulam a 

criatividade dos membros. Na verdade, nestes projetos, desafios fazem parte da dinâmica 

cotidiana e cabe ao gerente dosar adequadamente os desafios e estímulos à criatividade entre 

as partes interessadas no projeto para que este seja bem sucedido. 

Por outro lado, erros de decisão ou de outra natureza, grandes ou pequenos, são 

consequências naturais a partir dos desafios e da busca pela inovação. As consequências 

destes erros, todavia, podem ser de várias naturezas. Em outros arquétipos desta pesquisa, por 

exemplo, foram apontados alguns possíveis resultados como esforço excessivo da equipe ou 

extensão nos prazos do projeto (vide arquétipo da Seção 4.2.2.5). Assim, o gerente deve 

manter-se atento para que a quantidade de desafios no projeto não implique nestes erros que, 

por sua vez, virão a prejudicar a qualidade do ambiente e a clareza do projeto, bem como 

dificultar o controle gerencial como um todo. Logo, segundo o arquétipo da Figura 38, deve-

se buscar manter o ciclo virtuoso da parceria ativo enquanto as ações dos ciclos menores 

devem ser realizadas de forma cuidadosa, enquanto se avalia o impacto de cada uma no 

sistema, equilibrando os trabalhos operacionais com os desafios, de forma que a equipe 

mantenha-se motivada e criativa, e o projeto siga sob controle com suas atividades e objetivos 

bem definidos e claros para as partes interessadas. 

 
4.2.3.5- Atores sem comprometimento e lentos prejudicam eficiência da gestão 

 
O envolvimento de todas as partes interessadas é uma característica muito importante 

para o sucesso dos projetos. Neste sentido, o arquétipo da Figura 39 representa, a partir da 

perspectiva do pensamento sistêmico, como alguns atores podem se tornar adversários 
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acidentais enquanto parceiros com interesses divergentes em relação à eficiência e 

produtividade durante a execução de um projeto. 

 

Reuniões sistemáticas /
Desenvolvimento de questões
menos técnicas / Competência

política do gerente / Qualidade da
equipe / Apoio administrativo

Eficiência do gerente de
projetos / Controle gerencial /

Identificação das partes
interessadas / Comunicação /

Cumprimento dos acordos
pelo cliente

Precisão das estimativas /
Agilidade nas decisões /
Cobrança por resultados

Lentidão nos processos
organizacionais e burocracias Prazo (Duração prevista)

Ameaças / Atrasos

Cuidado com riscos

Capacidade de resolução de problemas /
Adaptação de técnicas à empresa /
Alinhamento da equipe / Gestão de
pessoas / Capacidade de escuta /

Qualidade do produto (satisfação do
cliente)

m

m

m

o

m

m

m

o

m

m

m

m
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R2 R3

B2
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Figura 39: Atores sem comprometimento e lentos prejudicam eficiência da gestão 
 

Segundo o arquétipo da Figura 39, o gerente busca realizar reuniões sistemáticas e 

investir no desenvolvimento de questões menos técnicas suas e da equipe, reforçando sua 

competência política, o apoio administrativo e a qualidade da equipe como um todo. Com 

isso, aumentam a eficiência do gerente do projeto, o controle gerencial, a comunicação, a 

capacidade de identificação das partes interessadas e o cumprimento dos acordos pelo 

cliente. Estes fatores crescem juntos e formam um ciclo virtuoso de crescimento do projeto e 

da eficiência da gestão. Neste sentido, aumenta-se também o cuidado com riscos, o que 

tende a levar o gerente a estender os prazos buscando garantir que os acordos planejados 

sejam realmente cumpridos já que prazos maiores implicam em maior capacidade de 

resolução de problemas e de adaptação de técnicas à empresa, mais condições para 

estimular e manter a capacidade de escuta do gerente, o alinhamento da equipe e uma 

gestão eficiente de pessoas, bem como a qualidade do produto como um todo. Esses 

fatores, por sua vez, reforçam ainda mais a eficiência da gestão e forma-se, portanto, um 

ciclo de sucesso da parceria entre o gerente e a organização. No entanto, o arquétipo revela 

que a organização ou outros atores envolvidos podem vir a aumentar a lentidão nos 

processos organizacionais e burocracias a partir dos prazos longos, o que leva a estender 
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ainda mais estes prazos. Surgem, então, atrasos e outras ameaças à eficiência da gestão. Por 

outro lado, a gestão eficiente busca conseguir mais agilidade nas decisões e precisão nas 

estimativas pela cobrança por resultados de forma a tentar reduzir os prazos. 

Percebe-se, portanto, que surge um conflito entre aqueles que buscam prazos 

extensos que garantam flexibilidade e tranquilidade para o ambiente do projeto e aqueles que 

buscam eficiência e produtividade. Assim, este arquétipo mostra que uma eventual parceria 

pode vir a se revelar frustrada a partir de objetivos não declarados uma vez que a lentidão e os 

atrasos quase sempre são explicados a partir de justificativas sem revelação das reais 

intenções dos atores responsáveis pelas ações causadoras destas consequências. Neste sentido, 

cabe ao gerente buscar avaliar profundamente o que tem levado as partes interessadas no 

projeto a executar ações que geram burocracia e ameaças ao projeto. Com isso, aumentam as 

chances de impedi-las, bem como favorece a criação de um ambiente de maior confiança e 

transparência para o sucesso do projeto. É importante, no entanto, ressaltar que diversas 

organizações têm uma cultura arraigada de favorecer prazos mais extensos para garantir sua 

capacidade de atendimento ao projeto. Assim, o gerente deve estar atento para que uma 

eventual redução nos prazos não entre em choque com esta cultura, buscando agir de forma 

lenta e gradual para uma mudança efetiva para uma cultura organizacional que preze pela 

eficiência se este for o seu objetivo alinhado com a estratégia dos gestores da organização. 

Em relação a isso, um dos avaliadores afirmou que “de fato, as interrupções burocráticas são 

frequentes em muitos cenários em que projetos são executados. Parte das vezes elas 

atrapalham cronogramas, parte das vezes fazem parte deste cronograma, sendo conhecidas a 

priori.” Ou seja, em algumas situações se planeja com consciência de que interrupções e 

atrasos certamente ocorrerão. 

 
4.2.3.6- Necessidade de equilíbrio entre controle e agilidade 

 
Em contrapartida com a seção anterior, o arquétipo ilustrado na Figura 40 estimula a 

reflexão sobre os eventuais impactos da busca pela aceleração das decisões e seus impactos na 

eficiência da gestão. Neste sentido, é muito importante para o gerente e os gestores da 

organização avaliarem o impacto de decisões e ações rápidas no curto e longo prazo de forma 

a evitar que desgastes sejam percebidos no futuro. Assim, um equilíbrio entre a agilidade do 

processo decisório e o nível de controle e monitoramento mantido deve ser estabelecido e este 

arquétipo busca mostrar como acordos neste sentido podem ser desmantelados a partir de 

ações executadas sem avaliação do impacto para estas duas perspectivas. Uma característica 
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interessante deste arquétipo em particular é a indicação de um mesmo agente ou conjunto de 

agentes em ambos os lados da parceria, de forma que as estratégias simultâneas adotadas por 

estes podem vir a se mostrar adversárias acidentalmente.  

 

Apoio administrativo /
Engajamento da equipe /

Entender o que é valor para o
cliente

Agilidade nas decisões

Cuidado com riscos

Controle gerencial / Esforço
da equipe

Eficiência do gerente de
projetos

Desenvolvimento de questões
menos técnicas

Sucesso do projeto

Qualidade da equipe /
Qualidade do produto
(satisfação do cliente)

m

m

o

m

m

m

o

m

m

m

m

m
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B2

R4
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Figura 40: Necessidade de equilíbrio entre controle e agilidade 
 

De acordo com o arquétipo da Figura 40, a eficiência do gerente de projetos é 

essencial para o crescimento da qualidade da equipe e do produto (satisfação do cliente). A 

partir destes indicadores, cresce o apoio administrativo ao projeto, o engajamento da 

equipe e a capacidade de entender o que é valor para o cliente, aumentando as chances de 

sucesso do projeto e a eficiência do gerente de projetos. Buscando reforçar ainda mais esta 

eficiência, o gerente aumenta o controle gerencial, o que pode implicar em maior esforço da 

equipe e, assim, pode vir a diminuir o desenvolvimento de questões menos técnicas já que o 

foco passa a ser a produção, o controle e o monitoramento. Com o tempo, esta diminuição 

deve afetar o engajamento da equipe e outros fatores importantes para o projeto. Por outro 

lado, quando tem apoio administrativo, uma equipe engajada envolvida no projeto e um 

melhor entendimento do cliente, o gerente e a própria equipe tendem a ter mais agilidade 

nas decisões, o que pode representar decisões rápidas e potencialmente equivocadas, 

comprometendo o cuidado com riscos e, no longo prazo, a eficiência da gestão. 

Assim, é importante compreender que o controle deve ser suficiente para manter o 

crescimento do projeto, e a agilidade nas decisões não pode comprometer os planos traçados 

pelos gestores. Na verdade, este arquétipo ilustra bem como decisões apressadas podem vir a 
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apontar mais riscos e consequências indesejadas como, por exemplo, o esforço excessivo para 

a equipe envolvida com o projeto. Assim, por um lado busca-se rapidez no processo decisório 

e por outro se reforça o controle exigindo também resultados mais rápidos da equipe. No 

entanto, na prática desta dinâmica, cria-se um novo ciclo de reforço onde a agilidade é uma 

das metas e o cuidado com riscos e controle gerencial são minimizados tendo em vista 

diminuir burocracias e acelerar os resultados. Por outro lado, este mesmo ciclo de reforço 

pode direcionar o crescimento para o controle gerencial, de forma que o gerente passa a 

considerá-lo o fator crítico para o projeto, diminuindo os investimentos em desenvolvimento 

de questões menos técnicas da equipe, desacelerando algumas decisões e reforçando o 

cuidado com riscos. Este ciclo de reforço, todavia, sempre traz prejuízos para a organização 

uma vez que uma das perspectivas se vê prejudicada de alguma forma. Ou seja, ao se perceber 

na dinâmica negativa apontada por este arquétipo, o projeto pode vir a, por um lado, ter 

controle excessivo com burocracias e demandas que desaceleram as decisões ou, por outro 

lado, ter bastante agilidade com menos aversão ao risco. O crescimento deste ciclo, portanto, 

representa o desgaste da parceria para um dos lados. Cabe ao gerente, portanto, evitar que esta 

dinâmica se forme buscando definir indicadores que o permitam avaliar o grau de riscos ao 

qual o projeto está submetido bem como a velocidade do processo decisório. Neste sentido, é 

essencial que os indicadores sejam definidos de forma transparente com as partes interessadas 

para favorecer a clareza e aceitação destes. 

 
4.2.3.7- Centralização e excesso de zelo com as atividades  

 
Por fim, um último arquétipo deste tipo foi apontado por apenas um dos 

entrevistados, mas foi considerado em função de uma perspectiva diferente dos demais e que 

revela um perfil de centralização como forma de reforçar o controle e garantir resultados. 

Assim, o arquétipo da Figura 41 busca analisar, na prática, como o crescimento do controle 

pode ser dificultado por uma eventual dificuldade em delegar tarefas do gerente de projetos 

ou pela delegação a partir de gostos pessoais de determinados agentes. 
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Figura 41: Centralização e excesso de zelo com as atividades 
 

O gerente busca o controle gerencial, mantendo seu foco em relação às atividades 

gerenciais e reforçando o controle de qualidade (testes). Com isso, o entendimento do que 

o cliente quer cresce e o compartilhamento do conhecimento também. Neste sentido, são 

reforçados o sucesso do projeto, a qualidade do ambiente, a capacidade de liderança do 

gerente e sua capacidade de observação (avaliação do impacto no todo). Por outro lado, 

com o crescimento do engajamento da equipe e consequente alinhamento desta com a 

missão da empresa, aumenta também o excesso de zelo por determinadas atividades (gosto 

pessoal tanto do gerente quanto de determinados integrantes). Ora, este gosto pessoal muitas 

vezes finda por prejudicar o controle e foco do gerente em relação às atividades gerenciais. 

Por outro lado, o excesso de controle gerencial e de qualidade faz crescer o cuidado com os 

riscos e preocupação com influência e impacto do projeto nas áreas da empresa, o que 

leva, muitas vezes, a centralização das atividades (não delegação) por parte do gerente, 

prejudicando diversos fatores relevantes para o sucesso do projeto: qualidade do ambiente, 

liderança e capacidade de observação do gerente. 

Obviamente, gostar de executar determinadas atividades é um fator importante para 

manter o engajamento do indivíduo com a atividade específica e com o projeto como um 

todo. No entanto, as alocações feitas pelo gerente não devem basear-se somente neste aspecto, 

visto que a eficiência do projeto pode ser comprometida, e o sucesso do projeto enquanto 

entidade representativa do coletivo deve ser priorizado em detrimento de interesses 
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individuais de determinados membros. Ou seja, o gerente deve estabelecer critérios para 

alocação das atividades de acordo com aquilo que percebe como mais eficiente no contexto de 

cada projeto. Em relação à dificuldade de delegação de atividades a partir da centralização, é 

uma característica que envolve a confiança na equipe e o gerente deve buscar investigar junto 

a pessoas relevantes da organização os motivos que tem levado ao surgimento deste ambiente 

de baixa confiança, montando estratégias que visem recuperá-la. Neste sentido, adotar 

métricas que facilitem o monitoramento das atividades consideradas críticas é um passo 

importante para que o gerente aumente sua capacidade de avaliação do desempenho dos 

membros da equipe. Outras iniciativas, no entanto, podem ser buscadas e devem ser ajustadas 

de acordo com o contexto específico da organização, do projeto e da equipe. 

 
4.2.4- Sucesso para os Bem-Sucedidos 

 
Os arquétipos do tipo Sucesso para os Bem-Sucedidos, como o próprio nome diz, 

revela dinâmicas onde aqueles que obtêm sucesso são cada vez mais favorecidos em virtude 

do sucesso obtido. Ou seja, há uma tendência ao desequilíbrio na alocação de um determinado 

recurso, recompensa, benefício ou algum apoio importante que favorece cada vez mais um 

dos lados em detrimento do outro. Este desequilíbrio pode ter diferentes origens, mas de uma 

forma ou de outra influencia diretamente o sucesso buscado por ambos os lados. 

Assim, estes lados são normalmente representados por dois agentes ou atividades que 

competem deliberadamente ou não, e, por falha de planejamento de alocação de recursos ou 

oportunidades, um deles é mais beneficiado e, por isto, tende a um melhor desempenho. Ou 

seja, os mais bem-sucedidos são cada vez mais recompensados com mais recursos e 

oportunidades e, com isso, conseguem cada vez condições mais favoráveis para se 

diferenciarem. Por outro lado, os mais mal-sucedidos recebem cada vez menos recursos e 

apoio, o que o desfavorece cada vez mais na dinâmica do arquétipo. Na verdade, este 

arquétipo parte do pressuposto de que o sistema recompensa seus subsistemas de acordo com 

o desempenho apresentado. Logo, o mais forte fica cada vez mais forte e o mais fraco cada 

vez mais fraco. 

A estrutura do arquétipo é formada por dois ciclos de reforço, conectados por uma 

variável que representa a diferença de alocação do recurso ou apoio. Desta forma, um dos 

ciclos de reforço é ampliado, enquanto o outro é diminuído. Na verdade, a dinâmica funciona 

na medida em que mais recursos e apoio são alocados para um dos agentes, promovendo a 

ação deste agente que passa a apresentar resultados cada vez melhores, o que favorece cada 



145 
 

 
 

vez mais a alocação desigual dos recursos e apoio. Por outro lado, em virtude da natureza 

limitada dos recursos e apoio, ao oferecer mais a um dos lados, o sistema é forçado a limitar 

os recursos e apoio para o outro lado. Simultaneamente, portanto, menos recursos e apoio são 

alocados para o segundo agente que não consegue executar suas estratégias da forma como 

gostaria e, com isso, seus resultados não são alcançados com plenitude, favorecendo que a 

alocação desigual seja cada vez maior. 

Assim, para identificar dinâmicas como esta, o gerente deve observar se nas 

situações em que está envolvido existe uma tendência à presença de um mesmo agente 

beneficiado continuamente em detrimento de outros. Ou seja, se é possível que um 

determinado agente possa estar sendo favorecido de alguma forma numa relação desigual de 

alocação de recursos e apoio. É importante ressaltar que este tipo de dinâmica muitas vezes 

não surge de forma intencional, o que dificulta a percepção da sua real ocorrência. A partir da 

identificação de uma potencial situação que se enquadre neste tipo de arquétipo, cabe ao 

gerente localizar os fatores limitadores, que ficam implícitos, mas podem ser a origem desta 

eventual falha no planejamento. Ou seja, é preciso entender o que tem levado ao 

desequilíbrio, de forma a atuar no sentido de diminuí-los. Para tal, é essencial tentar criar 

alternativas criativas para que os recursos e apoio de um dos lados não sejam diminuídos pelo 

crescimento do desempenho do outro. Neste sentido, Valença et al. (2010) indicam algumas 

recomendações estratégicas para quando nos deparamos com arquétipos do tipo Sucesso para 

os Bem-Sucedidos: (1) buscar uma conquista equilibrada e, se possível, solidária das duas 

atividades ou agentes em busca do objetivo comum; (2) evitar que um agente concentre 

sempre os melhores recursos; (3) procurar criar um clima e atmosfera das equipes, um local 

de colaboração em vez de concorrência; e (4) recompensar mais pelo trabalho e resultados 

coletivos, em vez de recompensar mais ou exclusivamente pelos desempenhos individuais 

isolados. 

 
4.2.4.1- Aumento do trabalho operacional reforça controle e apoio, mas prejudica ambiente e 

inovação 

 
O trabalho operacional se refere aquelas atividades essenciais a qualquer projeto, 

mas que exigem pouca ou nenhuma criatividade dos executores. Neste sentido, projetos de 

inovação tendem a ter menos atividades deste tipo uma vez que a existência de desafios é 

inerente a estes projetos. O arquétipo da Figura 42, portanto, trata de situações onde pode 
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haver um desequilíbrio na quantidade de trabalhos operacionais e desafios que estimulem a 

inovação e criatividade.  

 

Trabalho operacional
(Produção)

Qualidade do ambiente /
Criatividade da equipe /

Desafios

Qualidade da equipe /
Inovação do projeto /

Participação em seminários

Controle gerencial / Apoio
administrativo

Entender o que é valor para o
cliente / Entender

características do projeto
(pontos fortes e fracos)

o

m

o

m

m

m

R1 R2

 
 

Figura 42: Aumento do trabalho operacional reforça controle e apoio, mas prejudica ambiente e inovação 
 

De acordo com a Figura 42, ao entender o cliente e as características do projeto, o 

gerente define melhor o trabalho operacional da equipe de produção, reforçando o controle 

gerencial e o apoio administrativo ao projeto, o que favorece cada vez mais o entendimento 

do cliente e das características do projeto. Aumentar o trabalho operacional, por outro 

lado, afeta a qualidade do ambiente, prejudicando a criatividade da equipe e diminuindo as 

oportunidades de desafios. Ora, isto afeta negativamente a qualidade da equipe e a inovação 

do projeto, bem como participação em seminários pela equipe ou pelo próprio gerente. 

Neste sentido, cada vez mais exigências de trabalho operacional são feitas. 

Ou seja, num determinado projeto, vários trabalhos operacionais são indicados para a 

equipe que passa a executá-los exaustivamente e, desta forma, não consegue estimular seu 

potencial criativo. Ora, de fato a criatividade é uma capacidade que precisa ser estimulada e, 

sem desafios e estímulos adequados, a equipe torna-se cada vez mais executora de ordens. Na 

verdade, o arquétipo revela uma situação em que o gerente, outra equipe ou outra pessoa 

específica consegue absorver a capacidade de entender o cliente e as características do 

projeto, deixando para a equipe mal sucedida as tarefas operacionais de produção. Assim, esta 

situação pode facilmente ocorrer num ambiente onde há várias equipes ou pessoas atuando em 

conjunto e uma delas passa a ser considerada mais criativa e capaz de inovar, o que leva a 

organização a cada vez mais indicar atividades que exigem criatividade para esta equipe, 

reforçando ainda mais esse potencial dela e, ao mesmo tempo, inibindo uma eventual 

capacidade criativa das demais equipes ou pessoas. 
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Em situações como esta, portanto, o gerente deve manter-se atento para não diminuir 

excessivamente os estímulos a criatividade da equipe e das pessoas envolvidas uma vez que 

este é um critério cada vez mais relevante em projetos, especialmente quando envolve 

inovação nos resultados. Ou seja, o gerente precisa ser transparente com todos os envolvidos 

no projeto, de forma a compreender quais as competências mais relevantes de cada agente e, 

então, apoiar-se nestas características. É importante, no entanto, dar oportunidades iguais a 

todos e oferecer estímulos para que cada um seja capaz de desenvolver outras competências 

de forma a não concentrar uma capacidade em uma única pessoa ou equipe. 

 
4.2.4.2- Prazos maiores favorecem inovação, mas aumentam pressão sobre gerente 

 
O desenvolvimento de projetos inovadores é, sem dúvidas, favorecido por prazos 

maiores uma vez que aumenta a condição de pesquisa e análise dos resultados. A partir desta 

perspectiva, o arquétipo da Figura 43 busca analisar consequências de ações que visam 

estender prazos para buscar cada vez mais qualidade do produto. 
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projeto (pontos fortes e
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Figura 43: Prazos maiores favorecem inovação, mas aumentam pressão sobre gerente 
 

Assim, desafios e inovação exigem prazos maiores, de forma a aumentar a 

qualidade do produto, permitindo maior integração entre as áreas da empresa. Neste 

sentido, forma-se um ciclo de reforço em que a inovação e a qualidade do produto são 

crescentes. Por outro lado, prazos maiores diminuem o apoio administrativo, prejudicando o 

entendimento do cliente e das características do projeto, o que exige ainda mais prazos. 

Há, portanto, um desequilíbrio entre a busca pela qualidade do produto com desafios 

e inovações cada vez maiores e melhores e a busca pela manutenção do apoio e controle do 

projeto como um todo. Segundo o arquétipo, sem uma ação efetiva do gerente, há uma 
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tendência da equipe ao crescimento dos prazos para atendimento aos desafios com qualidade. 

Logo, o gerente deve estar atento que desafios tendem a estender os prazos e, assim, buscar 

manter um controle dos desafios a partir do melhor entendimento do cliente e das 

características do projeto de forma a definir com maior clareza o projeto e, então, conseguir 

reduzir os prazos estipulados para estes desafios. Ou seja, é importante definir os limites da 

inovação pretendida, buscando estar atento ao escopo do projeto e suas eventuais mudanças. 

 
4.2.4.3- Prazos maiores favorecem gestão de pessoas, mas aumentam pressão sobre gerente 

 
A partir do arquétipo da seção anterior, percebe-se que a inovação é um fator que 

pode vir a desequilibrar o cronograma do projeto. Na verdade, prazos extensos indicam que 

não há grande pressão por tempo, de forma que o ambiente do projeto se torna bem mais 

tranquilo. Na prática, projetos deste tipo são bem raros, mas alguns gerentes buscam criar um 

equilíbrio tendo em vista diminuir o impacto dos prazos e manter uma sensação junto aos 

membros do projeto de que o tempo disponível é suficiente. Neste sentido, diversas ações são 

iniciadas a partir desta percepção de disponibilidade de tempo. O arquétipo da Figura 44, por 

exemplo, trata da gestão de pessoas e mostra a relação entre um eventual desequilíbrio entre o 

tempo dedicado a características como esta e a busca pela eficiência de curto prazo.  

 

Prazo (Duração prevista)

Apoio administrativo

Eficiência do gerente de
projetos / Entender o que é

valor para o cliente

Gestão/compartilhamento do
conhecimento / Integração /

Contratação e treinamento da
equipe

Gestão de pessoas / Visão
planejada de longo prazo

o

m

o

m

m

m
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Figura 44: Prazos maiores favorecem gestão de pessoas, mas aumentam pressão sobre gerente 
 

Segundo o arquétipo da Figura 44, diante de prazos maiores (com folgas), ficam 

mais viáveis investimentos em compartilhamento e gestão do conhecimento, integração e 

contratação e treinamento da equipe. Isto reflete em uma melhor gestão de pessoas e 

reforça a visão de longo prazo da organização como um todo, buscando manter prazos 

confortáveis de forma a permitir o crescimento deste ciclo. No entanto, prazos maiores 
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tendem a ser menos admirados pelos clientes, o que impacta negativamente o apoio 

administrativo  ao projeto, fator este que reduz a percepção de eficiência do gerente do 

projeto, bem como a relação para este e sua equipe entenderem melhor o cliente, o que vai 

exigir, com o tempo, prazos maiores para execução. 

Ou seja, prazos maiores criam um ambiente mais confortável de trabalho para a 

equipe do projeto, influenciando diretamente na comunicação, integração e qualidade da 

relação entre as pessoas, mas, simultaneamente, prejudicam o apoio administrativo e a 

eficiência de da gestão do projeto que tende a exigir prazos cada vez maiores em função dessa 

cultura de conforto. Na verdade, cabe ao gerente do projeto manter o controle deste nível de 

conforto de forma que os prazos não sejam extensos demais, calculando os recursos e esforços 

necessários para o tempo disponível. Alterações nos prazos das atividades ou do projeto como 

um todo tendem a influenciar negativamente a percepção do cliente em relação à qualidade do 

projeto. Ou seja, os prazos são estabelecidos e acordados entre as partes durante a fase de 

planejamento e devem ser mantidos quase inalterados quando há uma gestão eficiente. Para 

tal, planos de gestão do conhecimento, integração entre áreas, contratação e treinamentos, 

entre outros investimentos que demandam tempo devem ser planejados e inseridos no 

cronograma desde o planejamento. 

 
4.2.4.4- Crescimento do controle gerencial e esforço da equipe em contrapartida ao 

engajamento e qualidade da equipe 

 
O controle gerencial é uma das responsabilidades do gerente de projetos, que executa 

uma série de ações para tal. Assim, o arquétipo da Figura 45 busca analisar como um excesso 

de ações que estimulam o controle e, eventualmente, o esforço da equipe podem representar 

um arquétipo do tipo Sucesso para os Bem-Sucedidos. Ou seja, na medida em que o gerente 

aumenta o nível de controle, os envolvidos com o projeto reduzem o grau de dedicação a 

outras áreas do projeto que também têm sua importância reconhecida por eles, o que tende a 

revelar que esse reconhecimento se dá pela teoria proclamada do gerente, mas não 

necessariamente alinhado à sua teoria praticada. 
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Esforço da equipe / Controle
gerencial

Engajamento da equipe / Qualidade
do ambiente / Desenvolvimento de

questões menos técnicas /
Criatividade da equipe / Capacidade

de escuta

Flexibilidade do gerente / Qualidade
da equipe / Equipe focada /

Capacidade de atendimento ao
projeto / Qualidade do produto

(Satisfação do cliente)

Identificação das partes
interessadas / Entender o que é valor
para o cliente / Apoio administrativo /
Ferramentas de gestão de projetos /
Sucesso do projeto / Capacidade de
resolução de problemas / Reuniões

sistemáticas

Controle de qualidade (Testes) /
Liderança / Feedback para equipe /
Eficiência do gerente de projetos /

Foco em relação às atividades
gerenciais / Competências técnicas
do gerente / Adaptação de técnicas

à empresa

o

m

o

m

m

m
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Figura 45: Crescimento do controle gerencial e esforço da equipe em contrapartida ao engajamento e qualidade 
da equipe 

 
A partir do controle gerencial e esforço da equipe forma-se um ciclo de reforço que 

faz aumentar as reuniões sistemáticas, o apoio administrativo ao projeto, a capacidade de 

resolução de problemas e o uso de ferramentas de gestão de projetos, favorecendo 

também a identificação das partes interessadas e um melhor entendimento do cliente. 

Estes fatores, por sua vez, indicam mais eficiência da gestão tanto pelo aspecto de liderança 

do gerente associado ao feedback para equipe quanto pelas competências técnicas deste 

associadas ao controle da qualidade, bem como seu foco em relação às atividades 

gerenciais e habilidades para adaptação de técnicas à empresa. Este é um ciclo de reforço 

onde cresce o controle e o esforço da equipe. Por outro lado, esse crescimento no controle e 

esforço da equipe tende a diminuir, com o tempo, o desenvolvimento de questões menos 

técnicas, a criatividade da equipe, a capacidade de escuta do gerente e da equipe, o 

engajamento da equipe e a qualidade do ambiente como um todo. Desta forma, diminuem 

a flexibilidade do gerente, o foco e a qualidade da equipe e, consequentemente, a 

capacidade de atendimento ao projeto e a qualidade do produto final ficam ameaçadas e o 

esforço da equipe e controle gerencial para superar estas dificuldades se tornam cada vez 

maiores. 

Logo, o controle gerencial é crescente e associado a ele, muitas vezes, as cobranças 

por esforço da equipe, o que cria um ambiente de alta produtividade a partir de uma série de 

variáveis que favorecem o foco e a eficiência dos envolvidos com o projeto. No entanto, o 

arquétipo mostra que a dinâmica de um projeto não envolve apenas os aspectos técnicos das 

tarefas a serem executadas, mas também um largo conjunto de fatores que influencia a equipe 

ao longo do tempo. Ou seja, na medida em que cresce o controle gerencial e o esforço da 
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equipe, cada vez menos são desenvolvidas questões diferentes das técnicas como, por 

exemplo, criatividade e capacidade de escuta, o que pode vir a impactar negativamente no 

engajamento da equipe como um todo. Na verdade, estes aspectos menos técnicos são muito 

importantes para reforçar ao longo do tempo a qualidade da equipe e dos produtos 

desenvolvidos, permitindo ao gerente oferecer flexibilidade à equipe e garantindo uma maior 

capacidade de atendimento aos projetos. Logo, sem eles cada vez mais controle gerencial será 

exigido para o sucesso do projeto. Percebe-se, portanto, que nesta dinâmica, aumenta-se o 

controle gerencial em função da baixa capacidade da equipe de assumir atividades menos 

técnicas, o que exige o gerente sempre próximo para controlar e monitorar o andamento das 

atividades. Com isso, a equipe fica cada vez mais dependente do gerente. 

Este último arquétipo, então, indica que o gerente deve estar atento às questões 

técnicas, mas não pode se descuidar das questões não técnicas, que têm elevada importância 

para o crescimento da qualidade da equipe e do produto como um todo. Ou seja, cabe ao 

gerente manter o controle gerencial de tal forma que este nível de controle não obstrua os 

estímulos ao desenvolvimento de questões menos técnicas, mantendo elevado o engajamento 

da equipe com o trabalho. Para tal, o arquétipo indica, ainda, que o gerente deve oferecer 

algumas flexibilidades para a equipe, colocando atividades que exigem criatividade, foco e 

capacidade de escuta elevadas. Na prática, no entanto, existem diversas outras atividades e 

cada ambiente pode ser estimulado por diferentes delas. É responsabilidade do gerente, 

portanto, mapear aquelas que se adéquam melhor aos projetos e equipes específicos. 

 
4.2.4.5- Elevação nos custos aumenta preocupação e investimentos em controle no projeto 

 
Enquanto planeja o projeto, o gerente estipula os custos estimados para alcançar os 

resultados esperados. Na prática, no entanto, estes custos podem ser alterados durante a 

execução e, na medida em que isso acontece, diversas dinâmicas podem surgir com maior ou 

menor intensidade de acordo com o contexto do projeto. Neste sentido, já vimos na Seção 

4.2.3.1 um arquétipo do tipo Adversários Acidentais, onde custos excessivos prejudicam a 

parceria entre os membros do projeto e os gestores da empresa; na Seção 4.2.2.6 um arquétipo 

do tipo Crescimento com Subinvestimento, onde o aumento nos custos afetam negativamente 

a qualidade do ambiente; e na Seção 4.2.1.3 um arquétipo do tipo Atratividade, onde uma 

série de fatores levam ao aumento dos custos que acaba por prejudicar o apoio administrativo 

e a eficiência do gerente de projetos. Logo, o arquétipo da Figura 46 a seguir se diferencia 
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destes na medida em que busca avaliar como os custos podem se mostrar como um fator de 

favorecimento para determinadas ações e prejuízo para outras. 

 

Custos do projeto

Sucesso do projeto / Capacidade de
resolução de problemas /

Disseminação da cultura de gestão
de projetos na empresa / Apoio

administrativo / Gestão e
compartilhamento do conhecimento

Entender o que é valor para o
cliente / Agilidade nas decisões /

Eficiência do gerente de projetos /
Precisão das estimativas /

Comprometimento do gerente /
Definição clara do projeto / Rapidez

e qualidade da informação

Foco em relação às atividades
gerenciais / Cuidado com

riscos / Controle de qualidade
/ Cobrança de resultados

Qualidade da equipe / Reuniões
sistemáticas / Ferramentas de

gestão de projetos / Comunicação
/ Prazo (Duração prevista) /

Contratação e treinamento da
equipe / Pesquisas

o

m

o

m

m

m

R1 R2

 
 

Figura 46: Enfraquecimento do gerente e do projeto em função do crescimento nos custos 
 

O crescimento nos custos do projeto estimula o gerente a manter o foco em relação 

às atividades gerenciais, especialmente no cuidado com riscos, controle de qualidade e 

cobrança de resultados (inclusive seus próprios). Com isso, o gerente reforça os fatores que 

considera críticos para o projeto no momento. Como exemplos, o arquétipo indica possíveis 

aumentos na frequência das reuniões sistemáticas, na efetividade dos canais de 

comunicação, no uso de ferramentas de gestão de projetos, nas pesquisas para fechar 

lacunas do projeto, na contratação e treinamento da equipe, na própria qualidade da 

equipe e nos prazos previstos para as entregas. Juntos, estes fatores formam um ciclo de 

investimentos que tende a aumentar os custos do projeto, na expectativa de recuperar o 

controle da qualidade e dos resultados. Custos maiores, todavia, dificultam a capacidade de 

resolução de problemas, a gestão e compartilhamento do conhecimento, o apoio 

administrativo  e, consequentemente, a disseminação da cultura de gestão de projetos na 

empresa. Logo, é possível que o sucesso do projeto como um todo seja ameaçado uma vez 

que estes fatores são essenciais para entender o cliente melhor, aumentar o 

comprometimento e a eficiência do gerente, reforçar a agilidade nas decisões e a precisão 

das estimativas no projeto e aumentar a clareza na definição do projeto, bem como a 

rapidez e qualidade da informação circulando em torno do mesmo. Sem estes fatores, 

portanto, os custos do projeto tendem a aumentar ainda mais com o tempo. 

Ou seja, a elevação nos custos representa uma maior preocupação com controle e 

resultados em detrimento da preocupação com o compartilhamento do conhecimento e 
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disseminação da cultura de gestão de projetos. Na verdade, o arquétipo diz ainda que em 

alguns casos, o gerente pode vir a priorizar o controle em relação à precisão nas estimativas, 

ao melhor entendimento do cliente, à definição clara do projeto e à eficiência como um todo. 

Neste sentido, um dos avaliadores afirmou que “custos maiores implicam em investimentos 

extras e na constatação de que é preciso melhorar a capacidade de estimar custos pela empresa 

e pelo gerente do projeto”. Ou seja, investimentos precisam ser feitos para conseguir reduzir 

os custos dos projetos da empresa no longo prazo. O gerente, no entanto, deve estar atento aos 

dois ciclos uma vez que ambos podem vir a atuar nesta perspectiva. Para tal, cabe ao gerente 

avaliar os investimentos mais eficazes no contexto dos projetos sob sua gerência e decidir 

sobre investir em cuidado com riscos, controle de qualidade, cobrança de resultados, 

contratação e treinamento, ferramentas de gestão, comunicação, disseminação da cultura de 

projetos, gestão do conhecimento, entendimento do cliente, agilidade nas decisões, precisão 

das estimativas, comprometimento, clareza do projeto ou outros fatores que considere 

pertinente para o ambiente específico. 

 
4.2.4.6- Crescimento da empresa e do escopo dos projetos 

 
Na medida em que as empresas crescem e se tornam mais maduras, há uma maior 

abertura para incorporar projetos de maior complexidade e escopo. Neste sentido, este 

arquétipo da Figura 47 busca avaliar como esse crescimento pode se tornar frustrado quando 

há um desequilíbrio de foco em que crescem os escopos dos projetos, mas não há 

investimentos para crescimento de outros fatores críticos para a eficiência da gestão. 

 

Mudanças no projeto

Engajamento da equipe /
Qualidade do ambiente /
Rapidez e qualidade da

informação

Entender o que é valor para o
cliente / Sucesso do projeto /
Capacidade de observação

(Avaliação do impacto no todo)
/ Liderança / Transparência
nos resultados do projeto e

expectativas dos stakeholders

Amadurecimento da empresa

Escopo do projeto

o

m

o

m

m

m

R1 R2

 
 

Figura 47: Crescimento da empresa e do escopo dos projetos 
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De um lado, a empresa busca projetos com escopo maiores que tendem a implicar 

em mais mudanças no projeto, mas que representam, na verdade, um maior 

amadurecimento da empresa que, com o tempo, vê o escopo dos projetos que atende 

crescerem cada vez mais. Por outro lado, o gerente de projetos precisa estar atento ao impacto 

destas mudanças no projeto que podem, com o tempo, diminuir o engajamento da equipe, 

prejudicar a qualidade do ambiente e atrasar a rapidez e qualidade da informação que 

circula no projeto. Se isso acontece, dificulta-se o entendimento do cliente, a capacidade de 

observação do gerente, sua capacidade de liderança, a transparência nos resultados do 

projeto e expectativas dos stakeholders e as chances de sucesso do projeto como um todo, 

o que só faz aumentar ainda mais a quantidade de mudanças no projeto. 

Desta forma, é importante que o gerente esteja atento para que o crescimento da 

empresa e do tamanho dos novos projetos não implique em uma quantidade excessiva de 

mudanças nos projetos. Portanto, este ciclo de reforço deve ser interrompido tendo em vista 

não diminuir o crescimento de fatores importantes para minimizar as mudanças nos projetos 

no futuro que, segundo o arquétipo, são o engajamento da equipe, a qualidade do ambiente e 

da informação que circula em torno dos projetos e da empresa. Cabe ao gerente, portanto, 

monitorar o crescimento dos projetos enquanto a empresa amadurece de forma que a gestão 

dos projetos também seja cada vez mais madura e as mudanças não aumentem com o 

crescimento dos escopos dos projetos. Ou seja, o amadurecimento da empresa deve envolver 

investimentos para que a equipe de gestão de projetos cresça o suficiente para suportar 

projetos cada vez mais complexos. 

 
4.2.4.7- Atrasos sucessivos nas entregas do projeto 

 
Percebe-se que a distribuição do tempo para as atividades é um dos fatores mais 

impactantes para este tipo de arquétipo no contexto de gestão de projetos, já que o prazo foi 

colocado como elemento central dos arquétipos das seções 4.2.4.2 e 4.2.4.3 e novamente neste 

arquétipo da Figura 48. As seções anteriores, no entanto, trataram o crescimento dos prazos 

em função de altas exigências de inovação e investimentos em gestão de pessoas, 

respectivamente. Por outro lado, o arquétipo da Figura 48 avalia como a lentidão nos 

processos, os atrasos e outras ameaças estendem os prazos e criam uma dinâmica incômoda 

para os envolvidos no projeto. 
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Apoio administrativo /
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Figura 48: Atrasos sucessivos nas entregas do projeto 
 

De acordo com o arquétipo da Figura 48, a lentidão nos processos organizacionais 

e burocracias excessivas provocam atrasos e ameaças no projeto e, desta forma, os prazos 

(duração prevista) das atividades e do projeto como um todo precisam ser estendidos, o que 

gera ainda mais lentidão nos processos e mais burocracias. Assim, forma-se um ciclo 

vicioso de crescimento e, na medida em que os prazos são ampliados, perde-se a precisão 

das estimativas, o apoio administrativo e o comprometimento do cliente para 

cumprimento dos acordos. Essas perdas, por sua vez, diminuem o engajamento e a 

qualidade da equipe, o que implica em prazos ainda maiores no longo prazo. 

Ou seja, cria-se uma dinâmica onde cada vez mais atrasos e ameaças são percebidos 

enquanto diminui a precisão das estimativas, o apoio administrativo e do cliente, bem como o 

engajamento e a qualidade da equipe. Com isso, os prazos têm cada vez menos credibilidade, 

prejudicando a imagem da equipe, do gerente, do projeto e da empresa como um todo. É, 

portanto, uma dinâmica de completo prejuízo para o projeto e, para livrar-se de situações 

como esta, o gerente deve inicialmente investir em ações que visem recuperar a precisão das 

estimativas e o apoio das partes interessadas. Ou seja, ainda que alguns atrasos exijam prazos 

maiores, é responsabilidade do gerente manter as partes interessadas devidamente cientes das 

razões que levaram a tal e das ações que estão sendo efetivamente adotadas pelo gerente para 

encerrar estes problemas. Na verdade, segundo o arquétipo, este apoio administrativo e do 

cliente são essenciais para recuperar desempenhos críticos para diminuir os prazos no futuro. 

Outra perspectiva para esta dinâmica de atrasos e perda de eficiência pode ser vista analisando 

o arquétipo da Seção 4.2.3.5 que indica como parcerias entre equipes eficientes e lentas 

podem se revelar frustradas com o tempo. 
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4.2.4.8- Impactos do alongamento do processo de negociação com fornecedores 

 
Muitos projetos envolvem agentes externos onde as negociações nem sempre são 

simples. Neste sentido, o arquétipo da Figura 49 tenta entender como dinâmicas que 

envolvem negociações com fornecedores podem ser percebidas como situações que podem vir 

a prejudicar o desempenho do gerente e do projeto de uma forma geral. 

 

Negociação com fornecedores

Agilidade nas decisões / Apoio
administrativo / Eficiência do

gerente de projetos / Precisão
das estimativas

Definição clara do projeto
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Reuniões sistemáticas / Controle
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Competência política do
gerente / Experiência do

gerente
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Figura 49: Impactos do alongamento do processo de negociação com fornecedores 
 

Negociações com fornecedores são importantes para projetos que envolvem agentes 

externos. Segundo o arquétipo da Figura 49, estas negociações fortalecem a experiência do 

gerente e, especialmente, sua competência política, o que tende a reforçar o cuidado com 

riscos que implica em maior dedicação à negociação com fornecedores em busca de 

garantias de entrega e qualidade. No entanto, o alongamento de algumas negociações pode vir 

a implicar em perdas na agilidade das decisões, na eficiência do gerente de projetos, na 

precisão das estimativas e no apoio administrativo como um todo. Essas perdas, por sua 

vez, podem prejudicar a definição clara do projeto, a realização de reuniões sistemáticas, o 

controle gerencial e a transparência nos resultados do projeto e expectativas dos 

stakeholders. Se isso realmente acontecer, as negociações terão que ser ajustadas várias vezes 

durante o projeto. 

Dinâmicas como a apresentada por este arquétipo, portanto, podem indicar uma 

cultura onde as negociações são burocráticas e lentas, o que pode indicar ao mesmo tempo 

cuidado com riscos e ineficiência de gestão. Neste sentido, o gerente deve atuar no sentido de 

controlar as negociações, de forma que não se alonguem mais do que o necessário, buscando 

reduzir alguns controles que atrasam negociações aparentemente simples. No entanto, 

algumas negociações podem se alongar de acordo com uma necessidade de cuidado percebida 
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pelo gerente e, nestes casos, cabe ao gerente prever este risco, de forma que não venha a 

prejudicar a eficiência da gestão nem o apoio das partes interessadas no projeto. Logo, a 

transparência nas negociações entre outras partes interessadas é apontada como um dos 

fatores importantes para reduzir o impacto destas negociações mais longas. 

 
4.2.5- Desvio de Metas 

 
Uma das responsabilidades do gerente de projetos é traçar metas e guiar a equipe 

para alcançá-las. Muitas vezes, no entanto, os objetivos não acontecem exatamente como 

planejados e algumas metas são adiadas, modificadas ou abandonadas neste processo. Logo, 

os arquétipos do tipo Desvio de Metas se mostram muito relevantes para esse contexto, 

especialmente quando se tenta criar uma cultura de esforços intensos para alcançar metas 

desafiadoras. Na verdade, este tipo de arquétipo trata de situações onde são percebidas várias 

fontes de pressão em torno de um determinado desempenho intencionado pela empresa, 

normalmente uma meta em nível tático ou estratégico, que finda por criar tensões no ambiente 

como um todo. A partir de então, duas perspectivas são vislumbradas pelos envolvidos: 

(1) Por um lado, há uma tensão criativa capaz de estimular que os envolvidos se 

esforcem ou busquem ampliar o desempenho para recuperar a diferença 

percebida entre a realidade atual e a meta desejada. 

(2) Por outro lado, cria-se uma tensão emocional que tende a desestabilizar o 

ambiente em função de acomodação com resultados parciais, questionamentos 

sobre viabilidade de alcance das metas, conflitos pessoais, preocupação com 

outros fatores como custos, ameaças externas, entre outros fatores que tendem a 

diminuir a meta traçada. 

Na prática deste arquétipo, os dois ciclos atuam simultaneamente formando uma 

dinâmica complexa onde o primeiro ciclo é mais lento que o segundo. Logo, a tensão 

emocional tende a apresentar consequências indesejadas antes que se consiga perceber uma 

diminuição da diferença entre o desempenho atual e o desejado. Com isso, as metas são 

diminuídas para aproximar o desempenho desejado da realidade e, assim, reduzir a tensão 

emocional. A justificativa, portanto, é que é preciso baixar as metas como uma forma de 

alívio da tensão percebida. Na verdade, os responsáveis tiram o foco e atenção do que é 

preciso fazer para alcançar a meta e se preocupam em recuperar a estabilidade do ambiente. É 

importante lembrar, ainda, que existem diversos outros fatores no contexto do arquétipo que 
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influenciam essas ações de alívio da pressão e redução das metas e os responsáveis devem 

manter-se atentos a elas e suas consequências no sistema como um todo. 

Pode parecer fácil identificar esse tipo de arquétipo, mas dificilmente os envolvidos 

percebem essa redução das metas rapidamente. Na verdade, a situação fica muito clara com a 

ajuda do arquétipo, mas sem ele as justificativas apontadas parecem muito plausíveis. Para se 

conseguir identificar estes arquétipos, é preciso definir exatamente o que é a meta 

fundamental para, então, passar a observar onde há tendência de queda. Ou seja, devem ser 

feitas avaliações contínuas para mapear se as metas esperadas estão ficando mais próximas 

com o passar do tempo, mapeando os eventuais fatores que podem estar dificultando a 

evolução do desempenho atual. Ainda, é importante manter uma visão sistêmica da realidade 

de forma a ser capaz de entender como metas desafiadoras podem implicar em consequências 

positivas e negativas para o ambiente. 

Para evitar situações que remetam a este tipo de arquétipo, é importante, portanto, 

manter a visão e foco nos grandes objetivos, mesmo diante das dificuldades e das ameaças, 

mas com senso de realismo. Ou seja, as metas devem ser desafiadoras, de forma a estimular o 

crescimento, mas alcançáveis diante da realidade atual. A partir desta perspectiva, deve haver 

esforços com o objetivo de reduzir o impacto da tensão causada pela percepção da diferença 

no desempenho atual em relação à meta, procurando observar que cada movimento torna a 

meta mais próxima e que as tensões emocionais não são necessárias. Além disso, também é 

preciso avaliar os fatores favoráveis para alcance da meta, bem como os fatores contrários ao 

alcance das metas, tanto internos quanto externos. Com isso, é possível evitar justificativas 

defensivas para a situação e buscar evidências que expliquem os reais motivos para a situação 

atual. 

Ao perceber-se diante de situações como esta em que a meta já vem sendo reduzida e 

tensões emocionais são percebidas, Valença et al. (2010) dizem que se deve procurar romper 

imediatamente a ligação entre a tensão percebida por conta da diferença de desempenho, de 

forma que sua influência sobre a ação de redução das metas seja minimizada. Ou seja, se o 

objetivo é manter as metas anteriormente traçadas, não adiantam maiores esforços de 

cobranças ou outros tipos de pressão se antes não forem resolvidas as causas da tensão que 

tem prejudicado o ambiente. Neste sentido, é importante que a situação seja avaliada 

sistemicamente para compreender o que tem originado as tensões. Somente depois de 

resolvida esta questão, podem ser realizadas ações para recuperação efetiva do desempenho, 
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reforçando as ações de melhoria do desempenho atual de forma a tentar reduzir o tempo 

necessário para alcançar as metas. Logo, devem-se considerar as estratégias essenciais: 

• Estabelecer metas realistas e desafiadoras; 

• Avaliar os recursos e capacidades necessários para alcançar os objetivos traçados; 

• Identificar as fontes de tensão emocional e dissociá-las das ações de melhoria do 

desempenho atual; 

• Identificar e reforçar os estímulos percebidos a partir dos desafios, bem como as 

ações para melhoria do desempenho atual; 

• Monitorar os passos na direção dos objetivos de longo prazo. 

 
4.2.5.1- Controle variável de acordo com necessidades do momento 

 
Os arquétipos do tipo Desvio de Metas revelam a dificuldade que se tem para 

alcançar determinadas metas traçadas. O arquétipo da Figura 50, por exemplo, mostra a 

importância da manutenção do foco do gerente em relação às atividades gerenciais para 

cumprir metas estabelecidas pelo gerente e pelos patrocinadores do projeto. 

 

Foco em relação às atividades
gerenciais

Engajamento da equipe /
Alinhamento da equipe

Controle emocional / Feedback para
equipe / Capacidade de observação

(avaliação do impacto no todo) /
Qualidade do produto (satisfação do
cliente) / Disseminação da cultura de

gestão de projetos na empresa

Entender o que é valor para
o cliente / Transparência

nos resultados do projeto e
expectativas dos

stakeholders / Estímulos ao
desenvolvimento da equipe /

Gestão de pessoas

Controle gerencial / Eficiência do
gerente de projetos / Ferramentas

de gestão de projetos /
Contratação e treinamento da

equipe / Qualidade do ambiente

Prazo (Duração prevista)

Qualidade da equipe

m

m
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o

m

m

B1 B2

 
 

Figura 50: Controle variável de acordo com necessidades do momento 
 

De acordo com o arquétipo da Figura 50, uma das metas do gerente é o controle 

gerencial e a eficiência da gestão do projeto, mantendo a qualidade do ambiente e as 

ferramentas de gestão atualizadas, bem como a capacidade de contratação e treinamento 

da equipe do projeto. Quanto maiores forem estas metas, mais foco em relação às atividades 

gerenciais é necessário. Por um lado, este foco reforça o controle emocional do gerente, o 

feedback para equipe, a capacidade de observação do gerente, a disseminação da cultura 

de gestão de projetos na empresa e a qualidade do produto, o que tende a aumentar a 

gestão de pessoas e os estímulos ao desenvolvimento da equipe do projeto, levando-a a 
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entender o cliente melhor e aumentando a transparência nos resultados do projeto e 

expectativas dos stakeholders, o que, por sua vez, aumenta o alinhamento e o engajamento 

da equipe. Com o tempo, esse alinhamento e engajamento da equipe tende a diminuir a 

exigência pelo foco do gerente em relação às atividades gerenciais uma vez que a equipe se 

torna cada vez mais completa e autogerenciada. Todavia, o foco do gerente visa também 

aumentar a qualidade da equipe e suas competências de forma a reduzir neste ou nos 

próximos projetos a duração prevista das atividades indicadas para essa equipe. Prazos 

menores, no entanto, representam menos recursos disponíveis (tempo), o que prejudica o 

controle gerencial, a eficiência do gerente de projetos, a qualidade do ambiente, o uso das 

ferramentas de gestão e a contratação e treinamento da equipe, afetando negativamente o 

foco do gerente em relação às atividades gerenciais. 

Na verdade, este arquétipo trata de um desvio de metas em função de uma eventual 

acomodação do gerente em relação à percepção da qualidade da equipe. Ou seja, inicialmente 

são traçadas metas com prazos extremamente apertados e acredita-se na qualidade da equipe 

para alcançá-los. Com o início do projeto, o gerente mantém o foco em relação às atividades 

gerenciais para estimular o crescimento da qualidade da equipe e reduzir o tempo previsto 

para algumas atividades. Com prazos curtos, no entanto, o controle gerencial é dificultado 

uma vez que se diminui a aceitação de erros. Na verdade, com o tempo, se percebe que o foco 

do gerente não é suficiente para estimular as ações necessárias para se alcançar a meta 

traçada. Os esforços para elevar o engajamento da equipe não apresentam resultados 

imediatos e, assim, o gerente passa a encontrar dificuldades para manter o projeto sob 

controle, precisando cada vez mais manter-se focado.  

Este arquétipo mostra, portanto, que o desvio de metas ocorre quando o gerente 

assume a qualidade da equipe como principal fator para alcançar a meta de prazo e controle 

traçada. No entanto, um dos avaliadores, inclusive, afirmou em relação a esta situação que “o 

gerente nunca pode relaxar o foco em suas atividades gerenciais”. Nesta perspectiva, é 

essencial que o gerente tenha plena consciência dos motivos que o levaram a isso, bem como 

possíveis estratégias de mitigação dos riscos decorrentes disso. Desta forma, o gerente não 

deve relaxar o controle e a folga nos prazos até que tenha segurança da real capacidade da 

equipe do projeto para atendimento das demandas de forma mais acelerada. Ou seja, é 

importante que o ciclo que leva ao crescimento do engajamento apresente resultados para que 

o gerente passe a refletir a partir de uma realidade de maior agilidade da equipe uma vez que 

neste momento ela terá não apenas qualidade, mas também motivação para executar as 
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atividades de forma eficiente. Logo, o controle gerencial não deve ser variável de acordo com 

as necessidades do momento, mas mantido sempre e, eventualmente, compartilhado na 

medida em que se tem segurança em outros membros da equipe para tal. No entanto, se já é 

percebida uma tensão em decorrência dos atrasos nos prazos, cabe ao gerente avaliar como é 

possível reestruturar o projeto para que a pressão não prejudique o desempenho da equipe, de 

forma a manterem integrais as metas estratégicas do projeto. 

 
4.2.5.2- Esforço da equipe para alcançar o sucesso do projeto 

 
Na medida em que metas arrojadas são traçadas, estímulos são buscados com o 

objetivo de conseguir mais foco e esforço da equipe. Neste sentido, o arquétipo da Figura 51 

busca avaliar o impacto que iniciativas como essa podem ter no andamento do projeto como 

um todo. 
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projeto
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m

m

m

o

m

o

m

m

B1 B2

 
 

Figura 51: Esforço da equipe para alcançar o sucesso do projeto 
 

No arquétipo da Figura 51, a meta principal do gerente é representada pelo sucesso 

do projeto. Pessoalmente, o gerente busca aperfeiçoar sua capacidade de liderança, a partir 

do alinhamento da equipe, e sua capacidade de observação (avaliação do impacto no 

todo). Antes disso, no entanto, o gerente conta com o esforço da equipe. A diferença entre a 

meta (sucesso do projeto, liderança, alinhamento da equipe e capacidade de observação) 

e o atual esforço da equipe pode ser representada pela qualidade de vida das pessoas e 

engajamento da equipe. Ou seja, quanto maior for o sucesso do projeto, a liderança, o 

alinhamento da equipe e a capacidade de observação, maior tende a ser o engajamento da 

equipe e a qualidade de vida das pessoas envolvidas no projeto e, por outro lado, quanto 

maior for o esforço da equipe mais desgastada vai ficando esse engajamento e qualidade de 

vida. Na verdade, esse engajamento e qualidade de vida das pessoas por um lado faz 

crescer a qualidade do ambiente (clima amistoso) e o apoio administrativo ao projeto, 
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estimulando o feedback para equipe e a cobrança de resultados e, com isso, crescem as 

exigências por esforço da equipe. No entanto, antes desse esforço da equipe se transformar 

em sucesso do projeto, ocorre uma percepção de crescimento na qualidade da equipe a 

partir do crescimento no engajamento da equipe e qualidade de vida, o que pode vir a fazer 

o gerente relaxar no foco em relação às atividades gerenciais e, por consequência, reduzir as 

chances de sucesso do projeto, liderança, alinhamento da equipe e capacidade de 

observação. 

Existe uma diferença crítica entre as metas traçadas para o sucesso do projeto e o 

desempenho atual que é representado pelo esforço da equipe para chegar à meta. No 

arquétipo, essa diferença é representada pelo engajamento e qualidade de vida da equipe que 

tende a ser maior quando as metas crescem e menor quando o esforço se torna excessivo. 

Assim, a qualidade do ambiente e o apoio administrativo favorecem o feedback para equipe e 

a cobrança por resultados para conseguir, então, estimular o esforço da equipe. Porém, o 

gerente percebe uma qualidade da equipe e oferece cada vez mais desafios, o que dificulta o 

controle gerencial do projeto. Essa perda no controle gerencial tende a ser mais rápida que o 

alcance das metas a partir do esforço da equipe. Logo, o arquétipo indica que quando se 

planeja o sucesso do projeto considerando o esforço da equipe como desempenho essencial 

pode haver uma dificuldade de controle gerencial ainda que a qualidade da equipe seja 

grande, pois esse esforço, se excessivo, afeta negativamente o engajamento da mesma. Com 

isso, tensões são percebidas e há uma tendência para diminuir as metas iniciais. 

Então, quando metas desafiadoras são traçadas considerando o engajamento da 

equipe como um fator crítico, o gerente deve ter em mente que tarefas complexas precisam de 

apoio gerencial e, portanto, precisam vir acompanhadas de um aumento no foco do gerente. 

Ou seja, cabe ao gerente dosar os desafios entregues a equipe para evitar que a perda de 

controle se torne uma tensão emocional do projeto. Por outro lado, o gerente deve também 

buscar reforçar cada vez mais os estímulos percebidos pela equipe, como qualidade do 

ambiente e apoio administrativo. Com isso, o desempenho atual tende a ser mais bem 

sucedido. No entanto, é preciso manter-se alerta e alertar a equipe de que o crescimento é 

gradual e a meta não deve ser imediata, mas conseguida de forma incremental a partir da 

melhoria deste desempenho na direção correta. 
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4.2.5.3- Crescimento nos custos do projeto causando tensão emocional e criativa 

 
Como já dito em outras seções deste trabalho, os custos do projeto influenciam uma 

série de fatores e se mostram como uma das variáveis mais críticas de acordo com esta 

pesquisa. Logo, os custos podem também ser causadores de tensões positivas e negativas. No 

arquétipo da Figura 52, é mostrado como esses custos podem influenciar a dinâmica dos 

projetos em que são traçadas metas que exigem investimentos e quais as consequências do 

crescimento nos custos nestes projetos. É relevante, ainda, ressaltar que os custos do projeto 

foram apontados nos arquétipos de seis gerentes de projeto como fatores que influenciam ou 

podem influenciar a redução das metas. 
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equipe / Recursos disponíveis

(financeiros, físicos, etc) /
Benefícios e premiações
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Figura 52: Crescimento nos custos do projeto causando tensão emocional e criativa 
 

De acordo com o arquétipo da Figura 52, os custos do projeto, sem dúvidas, atuam 

como fator crítico para o sucesso. Por um lado, na medida em que crescem os custos do 

projeto, cresce a influência e impacto do projeto nas áreas da empresa e mais o gerente 

busca focar nas atividades gerenciais. Com isso, reforça o controle gerencial, o controle de 

qualidade (testes), a adaptação de técnicas à empresa e a identificação das partes 

interessadas, favorecendo o entendimento do cliente, o cuidado com riscos, a capacidade 

de observação (avaliação do impacto no todo), a padronização de documentos e a sua 

eficiência enquanto gerente do projeto. Com o tempo, estes fatores tendem a diminuir os 

custos do projeto. Por outro lado, o aumento nos custos de projeto representa ameaças, 

como sobrecarga de trabalho e limitação de recursos, que prejudicam a qualidade do 

ambiente, o engajamento da equipe, a transparência nos resultados do projeto e 

expectativas dos stakeholders e o apoio administrativo, o que afeta negativamente a gestão 

e compartilhamento do conhecimento, a qualidade da equipe como um todo e os recursos 

disponíveis, entre eles os benefícios e premiações para equipe. 
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Ora, duas perspectivas são apresentadas pelo arquétipo anterior e em ambas o próprio 

aumento nos custos resulta em consequências que visam diminuir este aumento. Um caminho, 

no entanto, é favorecido por uma tensão criativa (foco do gerente) com ações voltadas para o 

crescimento, e o outro caminho é favorecido por uma tensão emocional (ameaças) com ações 

voltadas para diminuição das metas iniciais. Logo, cabe ao gerente de projetos desenvolver 

estratégias que direcionem o projeto para o caminho mais criativo e de crescimento, tentando 

dissociar as tensões emocionais dos resultados parciais obtidos. Ou seja, evitar que os custos 

do projeto sejam percebidos como limitados ou gerem sobrecarga de trabalho. Segundo o 

arquétipo, essa associação tende a prejudicar a qualidade do ambiente como um todo, o 

engajamento da equipe e o apoio administrativo. Logo, o gerente deve atuar com todos os 

envolvidos no projeto de forma a manter uma transparência nos resultados do projeto e nas 

expectativas, de modo que essa tensão não impacte a percepção destes agentes em relação ao 

sucesso do projeto. Assim, o gerente conseguirá manter as metas de compartilhamento e 

gestão do conhecimento e crescimento da qualidade da equipe com benefícios, premiações e 

outros recursos disponibilizados para o projeto. No outro sentido, o gerente deve manter a 

equipe atenta para as ações que tendem a reduzir os custos do projeto, entre elas o bom 

entendimento do cliente, o cuidado com riscos, a padronização de documentos, a capacidade 

de observação e a eficiência. Desta forma, cria-se uma tendência de reduzir lentamente os 

custos e, com isso, algumas tensões percebidas pelos agentes do projeto. 

Um caso particular do impacto dos custos pode ser apontado para ações que visam o 

investimento em controle de qualidade. Este arquétipo da Figura 53 apresenta, portanto, uma 

visão especial de como a preocupação com os custos do projeto podem vir a prejudicar metas 

estabelecidas para o controle de qualidade do projeto. 
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Figura 53: Controle de qualidade ameaçado pelo aumento nos custos 
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Segundo o arquétipo da Figura 53, o gerente busca manter o controle de qualidade e 

deve ter consciência de que isso representa mais custos do projeto. Na verdade, os custos do 

projeto se tornam um fator extremamente relevante neste contexto uma vez que um aumento 

nos custos do projeto tem diversos impactos no projeto. Por um lado, gera uma tensão 

criativa a partir da percepção de maior influência e impacto do projeto nas áreas da 

empresa, estimulando a gestão de pessoas e maior integração, e reforçando a ação atual de 

investimento para se alcançar a meta de qualidade a partir da padronização de documentos. 

Com o tempo, esta padronização de documentos tende a reduzir os custos. Ora, esta 

redução nos custos do projeto demora a ser percebida e pode justamente ocorrer uma deriva 

na meta por qualidade quando o aumento inicial nos custos do projeto representa mais 

ameaças ao projeto, gerando mais atrasos nas atividades do projeto, inclusive consumindo 

mais tempo de negociação com fornecedores, e relaxando no controle de qualidade 

tentando reduzir os custos do projeto.  

Na verdade, uma política de qualidade pode ser muito mais complexa que a busca 

pela padronização dos documentos, o que provoca uma percepção de diferença muito grande 

entre a meta de qualidade e a atual política de padronização adotada. Essa diferença, segundo 

o arquétipo, é representada pela percepção de que muito ainda será necessário investir para 

alcançar um controle efetivo de qualidade e, quanto maior for este objetivo, mais custos terá o 

projeto. Cabe ao gerente, portanto, dissociar estes fatores de forma que as pessoas 

compreendam que os resultados realmente não são imediatos e os investimentos são 

planejados no longo prazo. Assim, metas curtas podem ser traçadas de forma que todos 

percebam a evolução e possam sentir que as metas estão sendo alcançadas. 

 
4.2.5.4- Impacto dos prazos no projeto 

 
Outro fator extremamente importante para os projetos diz respeito aos prazos 

estabelecidos entre as partes envolvidas. Ou seja, apontado por mais da metade dos gerentes 

de projeto participantes da pesquisa, este arquétipo da Figura 54 busca mostrar como os 

prazos influenciam a dinâmica do projeto quando são maiores ou mais apertados. 
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Figura 54: Impacto dos prazos no projeto 
 

Assim, no arquétipo da Figura 54, o prazo do projeto atua como um fator crítico no 

projeto. Ou seja, na medida em que o gerente aumenta os prazos gera dois tipos de tensão: 

uma tensão criativa que é representada pela potencial melhora no controle gerencial e na 

qualidade do ambiente, bem como pelo potencial de incremento na qualidade do produto; 

e uma tensão emocional representada pelo aumento nos custos do projeto e outras ameaças. 

Por um lado, a tensão criativa estimula a competência política, a capacidade de observação 

e a liderança do gerente, bem como abre espaços para realização de reuniões sistemáticas. 

Com isso, aumenta a eficiência do gerente de projetos com mais organização para 

cobranças de resultados, assim como a experiência, a qualidade e o engajamento da 

equipe, e todos passam a entender melhor o cliente. Por outro lado, prazos maiores 

potencialmente representam mais custos do projeto e ameaças, o que, se excessivo, tende a 

reduzir o apoio administrativo que está associado aos investimentos em ações para 

gestão/compartilhamento do conhecimento e contratação e treinamento da equipe. Com 

o tempo, isso prejudica os objetivos do gerente de manter uma visão planejada de longo 

prazo, o cuidado com riscos, a gestão de pessoas e o desenvolvimento de questões menos 

técnicas. Ora, isso tende a manter a dificuldade de organização dos prazos do projeto. 

Na verdade, há ocasiões em que é necessário esticar os prazos para cumprir outros 

acordos estabelecidos. Nestes casos, cabe ao gerente buscar diminuir o impacto do aumento 

nos custos e outras ameaças no projeto, investindo no ciclo criativo para manter a qualidade 

do ambiente, a retomada do controle gerencial e a perspectiva de que este alongamento dos 

prazos levará a uma melhor qualidade do produto (satisfação do cliente). Desta forma, se 

consegue, segundo o arquétipo apresentado, reforçar fatores importantes para no futuro este 

problema não ser repetido. Ou seja, são melhorados o engajamento e a qualidade da equipe, 

bem como a eficiência do gerente e a capacidade de observação e entendimento do cliente de 

todos os envolvidos. Infelizmente, estes desempenhos não são alcançados rapidamente e cabe 



167 
 

 
 

ao gerente não diminuir os estímulos para compartilhamento e gestão do conhecimento, apoio 

administrativo e contratação e treinamento da equipe, fatores apontados pelo arquétipo como 

importantes para se alcançar as metas de desenvolvimento da equipe, cuidado com riscos e 

visão de longo prazo. 

Especialmente, em projetos que envolvem muitas pesquisas, os prazos têm grande 

influência uma vez que pesquisas muitas vezes exigem prazos maiores para o projeto como 

um todo. Ou seja, esticam-se os prazos para diminuir o desconhecimento e tentar entender 

melhor o cliente e o projeto. Neste sentido, o arquétipo da Figura 55 mostra de forma bastante 

simples como estes casos são influenciados pelos prazos. 
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Figura 55: Necessidade de pesquisas e sua influência sobre os prazos do projeto 
 

Segundo o arquétipo da Figura 55, na medida em que o projeto envolve pesquisas, 

passa a exigir prazos (duração prevista) maiores. Neste sentido, o gerente reforça o controle 

gerencial, conseguindo apoio administrativo para melhor entender as características do 

projeto (pontos fortes e fracos), reforçando também a qualidade da equipe para tentar 

reduzir os prazos que foram estendidos. No entanto, prazos menores dificultam a tarefa de 

entender o cliente, bem como a integração entras as áreas, o que pode vir a aumentar o 

desconhecimento de informações e exigir mais pesquisas. Logo, o arquétipo mostra que 

projetos que têm metas rigorosas de pesquisa, de fato, precisam de prazos maiores, pois a 

redução destes dificulta fatores críticos para o sucesso enquanto não favorecem ações para 

redução do desconhecimento e para reforço do controle gerencial para entender bem as 

características do projeto. Cabe ao gerente, portanto, criar métricas claras para definir quando 

as pesquisas precisam ser encerradas, ou seja, quando todo o conhecimento necessário para 

desenvolvimento do projeto está claro e disponível. Neste sentido, o gerente não deve permitir 

uma percepção equivocada de que não há desconhecimento de informações, pois, desta forma, 
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tenderá a reduzir os investimentos em pesquisas, o que pode vir a prejudicar o controle 

gerencial se ainda houver lacunas nos resultados obtidos. 

 
4.2.5.5- Variedade de projetos na empresa sem controle gerencial prejudica agilidade nas 

decisões 

 
As organizações buscam o crescimento e, para tal, crescem a quantidade de projetos 

na empresa. Muitas vezes, no entanto, essa variedade de projetos pode representar riscos, pois 

pode vir a dificultar o controle e as decisões. Nesta perspectiva, o arquétipo da Figura 56 

mostra os eventuais impactos de um crescimento descuidado. 
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Figura 56: Variedade de projetos na empresa sem controle gerencial prejudica agilidade nas decisões 
 

De acordo com o arquétipo da Figura 56, o gerente busca manter o sucesso do 

projeto por meio de maior integração entre áreas, comunicação interna e melhor 

entendimento das características do projeto. Com isso, se consegue mais agilidade nas 

decisões, reforçando a experiência do gerente, a qualidade do ambiente e o entendimento 

do cliente. Cada vez mais, então, se consegue apoio administrativo aos projetos, o que 

estimula o crescimento da variedade de projetos na empresa. Por outro lado, a agilidade 

nas decisões favorece a qualidade da equipe que, na medida em que se torna cada vez mais 

competente, permite ao gerente diminuir o controle gerencial. Ora, essa redução no controle 

gerencial associada ao crescimento na concorrência interna de projetos na empresa 

prejudica, com o tempo, a agilidade nas decisões. 

Assim, apontam-se metas para o sucesso dos projetos, entre elas maior integração, 

comunicação e entendimento das características do projeto. Na situação representada pelo 

arquétipo, no entanto, ocorre uma mudança de foco a partir do momento em que há apoio 

administrativo para aceitar uma maior variedade de projetos na empresa. Por outro lado, com 

o crescimento dessa concorrência interna de projetos, dificulta-se a agilidade nas decisões. Na 
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verdade, a crescente qualidade da equipe associada a essa crescente variedade de projetos na 

empresa leva o gerente a diminuir o nível de controle gerencial dos projetos sob sua 

responsabilidade. Um dos avaliadores, no entanto, afirma que “a agilidade nas decisões e 

qualidade da equipe não devem ser motivos para diminuir o controle gerencial”. Logo, cabe 

ao gerente manter-se consciente de sua capacidade para aceitar novos projetos diante das 

demandas dos projetos atuais. Ou seja, não deve permitir que o crescimento na variedade de 

projetos influencie sua eficiência e nível de controle nos projetos sob sua responsabilidade. 

Com isso, é importante avaliarmos esta situação também sob a perspectiva do arquétipo do 

tipo Princípio da Atratividade visto na Seção 4.2.1.6, que reflete sobre a variedade de projetos 

na empresa como fator limitante do crescimento. Ainda, os gerentes de projetos devem 

envolver-se com os patrocinadores com o objetivo de alinharem-se aos objetivos estratégicos 

da organização de forma que todos tenham consciência da capacidade de atendimento aos 

projetos e dos interesses de crescimento na variedade de projetos da empresa e, assim, possam 

desenhar as melhores ações para alcançar o crescimento efetivo. 

 
4.2.5.6- Trabalho operacional pendente aumenta prazos e controle gerencial 

 
O trabalho operacional envolve as atividades básicas do projeto que precisam ser 

desempenhadas com eficiência para se chegar aos objetivos traçados. Para isso, é preciso que 

as características do projeto sejam bem entendidas. Assim, o arquétipo da Figura 57 mostra 

como o trabalho operacional deve ser trabalhado de forma a não prejudicar as metas 

essenciais para o sucesso do projeto. 
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Figura 57: Trabalho operacional pendente aumenta prazos e controle gerencial 
 

Na situação representada pelo arquétipo da Figura 57, o gerente dispõe de uma 

equipe de qualidade, bem como um ambiente amistoso, mas precisa entender as 

características do projeto (pontos fortes e fracos) para o sucesso do projeto. Entender as 
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características do projeto implica em mais trabalho operacional (produção), o que pede 

cada vez mais controle gerencial, experiência do gerente, alinhamento da equipe, 

agilidade nas decisões e comunicação efetiva. Com isso, aumenta a qualidade do ambiente 

e a qualidade da equipe para, com o tempo, reduzir o trabalho operacional pendente do 

projeto. Por outro lado, o trabalho operacional pendente representa maiores prazos, 

dificultando o entendimento do cliente e a manutenção do apoio administrativo e, 

consequentemente, o entendimento das características do projeto. 

Na verdade, o gerente visa entender bem as características do projeto e, com isso, 

organizar bem as atividades da equipe de produção. A qualidade da equipe faz reduzir o 

trabalho pendente, mas é importante que o gerente tenha um bom planejamento para que o 

trabalho operacional pendente não venha a causar tensões emocionais como alongamento de 

prazos, mas sim estímulos ao desenvolvimento do projeto a partir de um controle efetivo. 

Desta forma, cabe ao gerente do projeto manter o plano do projeto transparente de forma que 

os patrocinadores, os clientes e a equipe do projeto tenham consciência do andamento do 

projeto e não sejam gerados desgastes para o ambiente como um todo. Com isso, a tendência 

é de que as características do projeto fiquem mais claras, bem como as atividades pendentes e 

os níveis de controle pretendidos. Logo, segundo o arquétipo, o gerente deve investir (1) na 

conscientização da coerência dos prazos estabelecidos, (2) na comunicação efetiva e 

alinhamento da equipe e (3) no controle ágil do projeto. É importante, portanto, buscar alocar 

trabalhos para a equipe de forma que esta se mantenha engajada com o projeto. Especialmente 

em projetos de inovação, é importante estar atento ao arquétipo do tipo Sucesso para os Bem-

Sucedidos apresentado na Seção 4.2.4.1, que apresenta como o foco nos trabalhos 

operacionais podem prejudicar a inovação. 

 
4.2.5.7- Importância da reflexão sobre os resultados 

 
Durante o desenvolvimento de projetos, é importante que sejam avaliadas as 

atividades executadas pelos envolvidos no projeto para que possam ser registradas lições 

aprendidas. O arquétipo da Figura 58 ilustra como a reflexão sobre os resultados influencia e 

é influenciada por outras características do projeto. 
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Figura 58: Importância da reflexão sobre os resultados 
 

No arquétipo da Figura 58, uma das metas do gerente durante o projeto é manter a 

qualidade do ambiente (clima amistoso) do projeto e da empresa como um todo. Quanto 

melhor for a qualidade do ambiente, maior a tendência para reflexão sobre os resultados 

do projeto (lições aprendidas). Esta reflexão, por sua vez, leva a equipe a entender o 

cliente melhor pela gestão/compartilhamento do conhecimento, reforçando o sucesso do 

projeto e a qualidade do produto (satisfação do cliente). Quando a qualidade do produto 

é grande, no entanto, muitas vezes os gerentes diminuem a relevância da reflexão sobre os 

resultados, o que, por sua vez, prejudica, com o tempo, o engajamento da equipe e a 

eficiência do gerente de projetos. Essa redução, consequentemente, obriga o gerente a 

aumentar os prazos para recuperar a qualidade do ambiente. 

Na verdade, segundo o arquétipo, a qualidade do ambiente estimula a reflexão 

enquanto a qualidade percebida do produto diminui esta reflexão. Logo, cria-se um sistema 

onde a reflexão representa necessidade de melhoria. Por um lado, esta reflexão estimula o 

entendimento do cliente e compartilhamento do conhecimento, que favorece o sucesso do 

projeto. Por outro lado, a reflexão estimula o engajamento e eficiência. Com isso, no entanto, 

o gerente deixa de focar na meta inicial de qualidade do ambiente e diminuir prazos de 

algumas atividades para ganhar em eficiência. Logo, cabe ao gerente manter-se ciente de que 

a qualidade do ambiente e reflexão sobre os resultados são essenciais para manutenção da 

qualidade do produto e, neste sentido, manter os investimentos que levaram o projeto a esse 

sucesso parcial. Desta forma, conseguirá manter as metas sem relaxar no controle e sem exigir 

mais que a capacidade da equipe. É importante, portanto, estar atento para que a busca pela 

eficiência não implique no arquétipo do tipo Adversários Acidentais visto na Seção 4.2.3.2, 

que revela ações do gerente de cobrança por resultados ou acomodação com resultados que 

podem vir a prejudicar a parceria deste com outros atores relevantes do projeto. 
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4.2.5.8- Otimismo excessivo coloca sucesso do projeto em risco 

 
Muitas vezes, os gerentes buscam definir algumas metas mais operacionais, como 

prazos para cumprimento de determinadas atividades, junto à equipe. Esta é, na verdade, uma 

prática recomendada por muitos gerentes, especialmente quando gerenciam projetos de áreas 

diferentes da sua especialidade. Às vezes, no entanto, esses acordos estabelecidos com ou sem 

apoio da equipe podem ser influenciados por outros fatores que levam à equipe a um excesso 

de otimismo ou de pessimismo. Apontado durante a pesquisa de campo, o arquétipo da Figura 

59 alerta justamente sobre esta questão. 
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Figura 59: Otimismo excessivo coloca sucesso do projeto em risco 
 

No arquétipo da Figura 59, a meta principal é o sucesso do projeto e crescimento da 

qualidade da equipe. Para tal, o gerente foca nas atividades gerenciais e consegue apoio 

administrativo , melhorando sua gestão de pessoas e alcançando o engajamento da equipe. 

Por outro lado, quando o gerente aumenta o foco em relação às atividades gerenciais, 

melhora a qualidade do ambiente (clima amistoso), o que pode vir a estimular um otimismo 

excessivo da equipe. Por esse otimismo resultar em atividades não cumpridas no prazo ou 

esforços excessivos para cumprimento, finda por arriscar o sucesso do projeto e o 

reconhecimento da qualidade da equipe, o que leva à redução das metas do projeto com o 

tempo.  

Ou seja, quanto mais exigentes são as metas para o sucesso do projeto, mais 

dedicação do gerente é necessária. Neste sentido, segundo o arquétipo, o engajamento da 

equipe pode vir a diminuir, com o tempo, essa exigência por foco do gerente, na medida em 

que a equipe se mostra mais comprometida com o projeto. O foco do gerente em relação às 

atividades gerenciais, no entanto, gera estímulos para o projeto a partir do momento em que o 

mesmo busca apoio administrativo para reforçar os investimentos em gestão de pessoas e, 
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com isso, tentar aumentar ainda mais o engajamento da equipe. Por outro lado, esse foco 

tende a melhorar também a qualidade do ambiente e, com isso, a equipe pode vir a ficar cada 

vez mais otimista em relação às atividades, assumindo uma capacidade que não tem. Se 

excessivo, esse otimismo pode vir a implicar numa deriva das metas de sucesso do projeto, 

pois tende a resultar em compromissos impossíveis ou muito difíceis de serem cumpridos. 

Logo, há uma tendência para redução das metas de forma a permitir que a equipe alcance as 

novas e menores metas. Em situações como esta, o gerente deve buscar evitar que a qualidade 

do ambiente e outros fatores que possam vir a estimular o otimismo excessivo da equipe não 

impliquem em compromissos irreais. Para tal, deve criar uma política de reflexão sobre os 

acordos de forma que possam ser cuidadosamente pensados antes de assumidos. Com esta 

questão resolvida, o gerente deve manter os investimentos em gestão de pessoas já que estes 

apresentam resultados extremamente favoráveis no engajamento da equipe do projeto. 

 
4.2.6- Escalada 

 
Os arquétipos do tipo Escalada buscam analisar situações sob a perspectiva de 

eventuais concorrências que podem existir entre agentes, recursos, estratégias ou outros 

fatores que influenciam a dinâmica do ambiente. Ao estudar este tipo de arquétipo, percebe-se 

o quão comum é a presença deste tipo de dinâmica nas situações do dia a dia, em especial 

para este trabalho, no cotidiano do gerente de projetos. Este arquétipo, portanto, elucida a 

existência de dois lados que se influenciam mutuamente para o crescimento de um 

desempenho que tende a ameaçar o crescimento do lado dito concorrente. Assim, ambos os 

desempenhos crescem aceleradamente em função de ameaças percebidas a partir das ações 

dos concorrentes. A questão-chave, no entanto, é que esse crescimento normalmente não 

ocorre como os agentes gostariam uma vez que há uma tendência a reduzir os benefícios 

esperados para recuperar-se das ameaças. Ou seja, ao invés de preocupar-se em crescer de 

forma ordenada e planejada, os agentes preocupam-se em diminuir o impacto das ameaças 

percebidas a partir do crescimento do concorrente. Gera-se, então, o que Senge (2003) chama 

de escalada concorrencial onde todos podem vir a perder o controle da situação. 

Assim, este arquétipo é composto por dois ciclos de balanceamento na medida em 

que cada um dos agentes envolvidos tem um ciclo que objetiva diminuir as ameaças enquanto 

cresce seu desempenho individual. A dinâmica da escalada ocorre quando estes ciclos se 

integram e formam um único ciclo de reforço de forma que crescem simultaneamente as 

ameaças e os desempenhos de ambos os agentes. Na verdade, a cada ciclo do arquétipo um 
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dos agentes encontra-se em vantagem competitiva, o que gera uma reação do concorrente que 

passa a frente ao abrir mão de benefícios em troca de aumentar sua vantagem competitiva. De 

acordo com Senge (2003), um exemplo clássico desta dinâmica é a guerra por preços em que 

uma determinada rede de varejo reduz seus preços para conquistar clientes, diminuindo os 

clientes da rede concorrente, que, por sua vez, reduz seus preços, ameaçando a primeira. 

Desta forma, é fácil perceber que a manutenção desta dinâmica levará ambas as redes a 

reduzirem seus preços cada vez mais em busca de uma maior fatia do mercado e, com isso, 

reduzem seus lucros por unidade vendida. Ou seja, essa dinâmica tende a uma escalada sem 

fim em que os agentes estão, a todo momento, medindo forças e comprometendo 

progressivamente seus resultados. 

Ao tratar especialmente do contexto de gestão de projetos, é possível enxergar que os 

arquétipos de escalada normalmente não tratam de dinâmicas realmente concorrenciais, nas 

quais um dos agentes tem a intenção de ameaçar o outro, mas situações onde estratégias 

adotadas por um agente pode vir a gerar prejuízos de tempo, qualidade, relacional, etc. para 

outros agentes. No entanto, essas situações também são consideradas de escalada, pois a 

manutenção da dinâmica gera prejuízos para ambas as partes como veremos nos arquétipos a 

seguir. Assim, é importante que o gerente seja capaz de analisar como decisões por 

determinadas estratégias podem gerar reações de outros agentes envolvidos no sistema, bem 

como compreender como suas reações a estratégias adotadas por outros agentes podem dar 

ensejo as dinâmicas de escalada.  

Diante de situações como essa, os agentes devem perceber e admitir que suas 

respectivas estratégias podem estar prejudicando a ambos enquanto sistema e, a partir disso, 

pensar alternativas para explorar suas qualidades sem necessariamente gerar ameaças para 

outros envolvidos no sistema. Assim, o diferencial de desempenho de cada um dos agentes 

não deve ser buscado com o objetivo de causar ameaças ao outro agente, mas como 

fortalecimento individual ou, eventualmente, coletivo quando estes conseguem criar 

estratégias de atuar em parceria. Nestes casos, é essencial que a nova dinâmica de parceria 

seja analisada sob a perspectiva dos arquétipos do tipo Adversários Acidentais ou Sucesso 

para os Bem Sucedidos uma vez que, se já foram concorrentes antes, podem voltar a 

ameaçarem-se no futuro.  

Logo, segundo Valença et al. (2010), diante de situações de escalada, os agentes 

envolvidos devem buscar, entre outras, algumas estratégias de ação consideradas eficazes: 
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• Identificar quais são os fatores críticos que têm gerado competitividade entre os 

agentes 

• Mapear alternativas de ação que sejam menos ameaçadoras e avaliar impacto destas 

ações na dinâmica 

• Buscar desconectar os dois ciclos de balanceamento de forma que as ameaças 

percebidas não sejam fatores essenciais para as ações de recuperação 

• Procurar negociar ganhos coletivos com os envolvidos que amenizem ou 

suspendam os esforços concorrenciais destrutivos, mas atentar-se para a 

possibilidade de frustrações futuras com eventuais parcerias 

 
4.2.6.1- Controle gerencial e engajamento da equipe fazem variar foco do gerente 

 
Segundo o PMI (2008), o gerente de projetos deve manter-se atento ao projeto 

durante todas as fases e processos, buscando monitorar continuamente as ações em torno do 

mesmo. Na prática, no entanto, há uma série de fatores que podem levá-lo a reduzir este foco 

em relação às atividades de gerência do projeto. No arquétipo da Figura 60, por exemplo, o 

foco do gerente se torna um fator que pode aumentar e diminuir sucessivas vezes enquanto se 

busca o crescimento da qualidade da equipe e do projeto como um todo. 
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Figura 60: Controle gerencial e engajamento da equipe fazem variar foco do gerente 
 

De acordo com a Figura 60, na medida em que o gerente do projeto busca apoio 

administrativo , qualidade do ambiente (clima amistoso), eficiência, cuidado com riscos e 

qualidade da comunicação, reforça o seu foco em relação às atividades gerenciais, 

realizando avaliação de desempenho para aumentar a capacidade de observação (avaliação 

do impacto no todo) e de resolução de problemas, bem como os estímulos ao 

desenvolvimento da equipe. Com isso, visa aumentar as chances de sucesso do projeto, bem 
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como a qualidade da equipe, o entendimento do cliente, a capacidade de liderança, a 

clareza na definição do projeto (alinhado às estratégias da empresa) e a qualidade do 

produto como um todo (satisfação do cliente). Desta forma, potencialmente aumenta o 

engajamento da equipe. Na medida em que o engajamento da equipe cresce, o gerente 

pode vir a se sentir a vontade para reduzir um pouco o foco em relação às atividades 

gerenciais em algumas situações. Com o tempo, isso aumenta as chances de surgimento de 

conflitos ou outras ameaças como mudanças no projeto, alongamento de prazos, elevação 

nos custos do projeto e desconhecimento de informações importantes. Ao perceber isto, o 

gerente reforça o feedback para equipe, o controle gerencial e, eventualmente, a adaptação 

de técnicas de gestão à empresa. Com isso, recupera o apoio administrativo, a qualidade 

do ambiente, sua eficiência enquanto gerente do projeto, os planos para cuidado com 

riscos e a qualidade dos canais de comunicação. 

Desta forma, a dinâmica de escalada aponta para uma situação na qual se percebe um 

crescimento do projeto como um todo, mas em torno de conflitos e ameaças que aparecem por 

alguns momentos e tendem a desaparecer após algumas ações efetivas do gerente do projeto. 

Ou seja, na medida em que cresce o engajamento e qualidade da equipe, o gerente pode vir a 

transferir algumas de suas responsabilidades para outros membros da equipe que ainda não 

tem capacidade para assumi-las de fato. Com isso, podem surgir ameaças para o controle do 

projeto e, então, o gerente busca retomar o controle ficando mais atento aos riscos de suas 

ações. Na verdade, a flutuação do foco do gerente tende a criar uma dinâmica que impede o 

crescimento contínuo e saudável do projeto. Um dos grandes motivos que torna bastante 

difícil perceber-se em situações como essa é a presença do fator tempo, que muitas vezes leva 

os envolvidos a culparem outros fatores para os problemas que ocorrem uma vez que os 

efeitos da diminuição do foco do gerente não são imediatos. 

A partir deste arquétipo, percebe-se a importância da manutenção do foco do gerente 

em relação às atividades gerenciais dos projetos sob sua responsabilidade. Logo, em situações 

como essa, é essencial que o gerente do projeto tenha consciência do impacto que a redução 

na dedicação do mesmo ao projeto pode vir a causar não apenas em ações imediatas, mas 

especialmente nos resultados planejados de médio e longo prazo. Na verdade, as equipes 

precisam de líderes e um dos avaliadores deste arquétipo, inclusive, afirmou que “quando o 

gerente não possui um comprometimento total ou perde o foco, a equipe também não sabe 

qual o caminho mais coerente e passa a buscar um líder dentro da equipe”. Assim, enquanto 

esta liderança não é assumida e aceita pelo grupo, aumentam as chances de conflitos e 
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ameaças que exigem ações mais efetivas do gerente. A mensagem essencial deste arquétipo é, 

portanto, que o gerente pode tentar afastar-se de algumas de suas responsabilidades com o 

projeto, mas só conseguirá resultados efetivos quando um novo líder for definido. Caso 

contrário, o sistema exigirá que o mesmo retome esse papel ainda que a qualidade e o 

engajamento da equipe com o projeto sejam altos. 

Logo, cabe ao gerente compreender como a dinâmica tem se formado e avaliar que, 

para os dois ciclos atuarem em crescimento contínuo, é necessária a manutenção de uma 

equipe gerencial focada. Ou seja, transformar os dois ciclos de balanceamento em dois ciclos 

de reforço que se reforçam conjuntamente. Cria-se, assim, uma tendência de crescimento 

contínuo coletivo. Para tal, deve-se avaliar junto à organização, o que tem levado o gerente a 

buscar reduzir seu foco e, então, agir no sentido de diminuir estes fatores com ações como 

contratação de novos gerentes, ajustes nas responsabilidades do gerente, especialmente em 

relação a responsabilidades além da gestão de projetos, investimentos para gerar mais 

comprometimento do gerente, entre outras. Neste sentido, recomenda-se atenção para 

arquétipos do tipo Atratividade (vide Seção 4.2.1.1), do tipo Crescimento com 

Subinvestimento (vide seção 4.2.2.1, 4.2.2.4 e 4.2.2.5), do tipo Tragédia do Fator Comum 

(vide Seção 4.2.7.1) e do tipo Transferência de Responsabilidade (vide Seção 4.2.8.2), todos 

apontando para a importância da manutenção do foco do gerente em relação às atividades 

gerenciais. 

 
4.2.6.2- Controle gerencial flexível para sucesso do projeto 

 
De forma bastante similar ao arquétipo anterior, neste caso do arquétipo da Figura 61 

avalia-se como a flexibilidade no controle gerencial pode vir a permitir um crescimento em 

escalada da qualidade da equipe e da eficiência do gerente de projetos. Ou seja, há motivos 

para aumentar o controle e motivos para diminuí-lo. Nesta dinâmica, o gerente tem relevância 

essencial no sentido de dosar o nível de controle adequado para cada momento em que o 

projeto se encontra. Logo, a concorrência identificada pelo arquétipo a seguir é entre o nível 

de controle desejado pelo gerente e a flexibilidade e os desafios desejados pela equipe. 
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Figura 61: Controle gerencial flexível para sucesso do projeto 
 

Segundo o arquétipo da Figura 61, na medida em que a organização busca o sucesso 

do projeto, o gerente reforça o controle gerencial, passando a dar mais foco em relação às 

atividades gerenciais e feedback para equipe. Esses foco e feedback tendem a aumentar o 

engajamento da equipe, melhorando a qualidade da equipe como um todo, bem como a 

indicação de maiores desafios para ela. No entanto, uma das características dos desafios é 

uma maior dificuldade de controle. Por outro lado, na medida em que a qualidade da equipe 

cresce, o gerente se sente a vontade para reduzir um pouco o controle gerencial e estimular o 

desenvolvimento de questões menos técnicas (por exemplo, autogerenciamento). A partir de 

então, o projeto e a equipe passam a ter cada vez mais apoio administrativo, crescendo a 

transparência nos resultados do projeto e expectativas dos stakeholders e melhorando a 

eficiência do gerente de projetos, a qualidade do ambiente e as chances de sucesso do 

projeto.  

Percebe-se, portanto, o crescimento no controle gerencial como uma ameaça aos 

desafios e crescimento da qualidade da equipe e a diminuição no controle como uma ameaça à 

eficiência do gerente de projetos. Assim, aumentar ou diminuir o controle excessivamente 

pode vir a prejudicar um dos lados e quando isso ocorre, cria-se a dinâmica de escalada onde 

(1) em alguns momentos há controle excessivo e pouca abertura para o desenvolvimento de 

questões menos técnicas, e (2) noutros momentos há um baixo nível de controle em que o 

crescimento da equipe além do técnico é estimulado. Cabe ao gerente, portanto, alcançar 

simultaneamente a flexibilidade que estimula o engajamento da equipe e o controle que 

viabiliza o sucesso do projeto. Neste sentido, um dos avaliadores afirmou que “quando o 

gerente consegue ser flexível, este aumenta a simpatia de toda equipe, o que o torna confiável 

e com respaldo da mesma”. Outro avaliador, no entanto, defende que “o gerente nunca pode 

relaxar o foco em suas atividades gerenciais”. Logo, é essencial manter este equilíbrio. 
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Segundo um dos avaliadores, “na visão da maioria dos gerentes, boa parte dos 

problemas do projeto é de natureza técnica, o que justifica o fato das preocupações estarem 

centradas em aspectos técnicos”. De fato, isso justifica a busca pelo controle gerencial a partir 

da percepção de problemas no projeto e a diminuição deste controle quando se percebe 

qualidade nos resultados. É importante, no entanto, estar atento que isto se deve ao fato de que 

a maioria dos gerentes tem um perfil técnico e pouco generalista, o que dificulta que os 

mesmos enxerguem o comportamento do sistema como um todo. Neste sentido, a análise 

deste arquétipo estimula a reflexão em torno dos motivos que levam o gerente do projeto a 

aumentar ou diminuir o nível de controle do projeto em função dos objetivos que pretende 

alcançar em cada momento do projeto. A partir desta análise, cabe ao gerente definir aquilo 

que considera mais eficaz para cada projeto sob sua responsabilidade, de acordo com o 

contexto no qual o mesmo está inserido. 

 
4.2.6.3- Escalada entre a eficiência da equipe e do gerente do projeto 

 
A eficiência do projeto como um todo é diretamente influenciada pelo sucesso da 

equipe e do gerente do projeto em suas atividades específicas. Neste sentido, ambos os 

agentes devem atuar em conjunto para alcançar o sucesso do projeto. Diversos fatores, no 

entanto, podem ser conflitantes em relação aos interesses entre as partes envolvidas. Por um 

lado, o gerente precisa defender os interesses dos patrocinadores do projeto em relação aos 

limites de gastos, mas precisa também investir na qualidade e motivação da equipe. Assim, o 

arquétipo da Figura 62 busca mostrar como funciona a mediação do gerente nessa dinâmica 

de interesses eventualmente conflitantes entre dois importantes agentes do projeto. 
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Figura 62: Escalada entre a eficiência da equipe e do gerente do projeto 
 

Nesta situação, temos dois agentes relevantes para o projeto numa relação de 

escalada que pode ser positiva ou negativa. Por um lado, a partir de uma boa gestão de 
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pessoas, a equipe busca se engajar e aumentar a qualidade dos seus trabalhos com 

comunicação e pesquisas eficientes para, então, receber bonificações ou salários maiores, o 

que representa mais custos para o projeto. O gerente, por outro lado, procura entender o 

cliente bem, buscando uma definição clara do projeto (alinhada às estratégias) e focando na 

qualidade do produto para aumentar sua eficiência enquanto gerente do projeto e a 

agilidade nas decisões para conseguir reduzir os custos do projeto. Na verdade, um aumento 

nos custos do projeto leva o gerente a aumentar o controle gerencial mantendo foco em 

relação às atividades gerenciais para buscar a satisfação do cliente e sua eficiência 

enquanto gerente do projeto para reduzir esses custos. Assim, quando consegue reduzir os 

custos, aumenta o apoio administrativo e as chances de sucesso do projeto, o que estimula o 

engajamento da equipe e favorece a eficiência da gestão de pessoas. Com isso, cada vez 

maior é a qualidade da equipe e, consequentemente, os custos do projeto com salários e 

bonificações, bem como os investimentos em comunicação e pesquisas. 

Aumentos sucessivos nos custos do projeto fazem com que o gerente do projeto sinta 

uma ameaça e, então, eleve o nível de controle do projeto para aumentar a eficiência do 

mesmo e reduzir os custos. A partir das políticas de redução de custos adotadas, a equipe se 

sente ameaçada pelo crescente apoio administrativo a políticas de redução dos benefícios e 

aumenta as exigências por investimentos na gestão de pessoas para manter elevado o nível de 

engajamento e qualidade com o projeto. Com isso, aumentam os custos e o gerente 

novamente se sente ameaçado. Percebe-se, portanto, uma dinâmica onde os custos se elevam 

para beneficiar a equipe e são controlados pelo gerente para aumentar a eficiência de sua 

gestão. Mantida esta dinâmica, há uma tendência para se ter prejuízo tanto para o controle dos 

custos quanto para o engajamento da equipe. Ou seja, por um lado a equipe estará 

desmotivada pela percepção de pouco reconhecimento por parte do gerente e da empresa e o 

gerente não conseguirá manter os custos controlados em função de investimentos pontuais 

para tentar recuperar a qualidade da equipe. 

Neste sentido, cabe ao gerente do projeto avaliar cuidadosamente suas ações e 

investimentos do projeto de acordo com as expectativas de todas as partes interessadas. Para 

tanto, é essencial manter transparentes os objetivos do projeto e dos envolvidos neste, de 

forma que todos compreendam como o gerente tem atuado na tentativa de alcançar o 

equilíbrio de interesses. Assim, manter-se consciente de que os dois ciclos apontados pelo 

arquétipo precisam ser separados, de forma que uma elevação razoável nos custos do projeto 

não represente ameaças ao sucesso do mesmo nem exija controle excessivo ou que os 
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benefícios oferecidos não impliquem em custos além das expectativas dos patrocinadores ou 

que as metas do gerente não sejam medidas com base apenas no impacto nos custos. 

 
4.2.6.4- Fatores que aumentam simultaneamente prazos e qualidade do projeto 

 
Uma dinâmica bastante interessante em alguns projetos diz respeito a como lidar com 

prazos a partir de projetos que exigem pesquisas e desafios. Na verdade, há diversas ações que 

são executadas para se conseguir reduzir a duração prevista das atividades, mas esta redução 

normalmente envolve uma avaliação do nível de qualidade pretendido para o projeto e para o 

produto. Ou seja, estende-se o prazo para recuperar ou garantir a qualidade esperada. Neste 

sentido, o arquétipo da Figura 63 mostra como os prazos podem aumentar ou diminuir de 

acordo com os interesses das partes interessadas. 
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Figura 63: Fatores que aumentam simultaneamente prazos e qualidade do projeto 
 

De acordo com a Figura 63, investir em gestão de pessoas e propor pesquisas e 

desafios para a equipe aumenta no curto prazo a duração prevista de algumas atividades ou 

até do projeto como um todo já que essas atividades exigem mais tempo dos envolvidos. 

Quanto maior for essa duração prevista, maior a necessidade de controle gerencial, 

tentando entender mais o cliente e reforçar a integração entre as áreas, o que tende a 

favorecer a qualidade do ambiente, o alinhamento da equipe e a clareza do projeto. Esses 

fatores, por sua vez, reforçam a qualidade da equipe, a eficiência e experiência do gerente 

e a rapidez e qualidade da informação que circula no projeto, o que provoca uma potencial 

diminuição na duração prevista dos projetos e passa a exigir mais agilidade nas decisões, 

favorecendo o apoio administrativo e o sucesso do projeto, que favorece ao gerente propor 

novos desafios e pesquisas, bem como investir na gestão de pessoas. 

Vê-se, então, uma dinâmica onde ou cresce o controle para reduzir os prazos ou 

crescem as pesquisas e desafios que exigem prazos maiores. Ou seja, prazos longos permitem 
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flexibilidade e tranquilidade ao projeto, enquanto diminuem a agilidade e o apoio 

administrativo, fator essencial para manter os investimentos em gestão de pessoas e pesquisas. 

Ou seja, é necessário existir um equilíbrio na definição da duração prevista das atividades e 

do projeto como um todo de forma que haja tempo suficiente para realização das atividades 

consideradas importantes para o andamento do projeto, mas que mantenha o apoio dos 

patrocinadores, do cliente e das demais partes interessadas no projeto. Em situações como 

essa, cabe ao gerente buscar este equilíbrio a partir de ações que aumentem a transparência 

em relação às expectativas das partes interessadas. Com isso, é possível esclarecer as 

necessidades de prazo para alcançar as expectativas de qualidade e escopo do projeto. 

 
4.2.6.5- Prazos variando de acordo com nível de aversão ao risco 

 
O cuidado com os riscos fica mais fácil na medida em que prazos maiores são 

estabelecidos. No entanto, há diversos outros fatores que levam o gerente a tentar estabelecer 

prazos curtos, entre eles os interesses dos patrocinadores e os estímulos oferecidos à equipe. 

Este arquétipo da Figura 64, portanto, analisa como funciona a dinâmica em que se busca 

manter o cuidado com riscos e diminuir prazos simultaneamente. 
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Figura 64: Prazos variando de acordo com nível de aversão ao risco 
 

Segundo o arquétipo da Figura 64, na medida em que busca manter o cuidado com 

riscos e o sucesso do projeto, o gerente tende a aumentar os prazos (duração prevista) 

combinados das atividades pendentes de forma a ampliar sua capacidade de escuta, sua 

eficiência enquanto gerente do projeto e os investimentos em contratação e treinamento 

da equipe. Com isto, reforça o engajamento da equipe, o entendimento do cliente e a 

qualidade da equipe. Assim, há uma possibilidade para diminuir os prazos (duração 

prevista). Prazos curtos, no entanto, apesar de aumentarem o apoio administrativo ao 

projeto, podem aumentar também o impacto de algumas ameaças e provocar atrasos futuros, 
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levando o gerente a reforçar o controle gerencial e retomar o cuidado com riscos e o 

sucesso do projeto, aumentando novamente os prazos das atividades e do projeto como um 

todo. 

Assim, cria-se uma dinâmica de escalada na qual, em alguns momentos, há mais 

cuidado com riscos e, em outros, prevalece o foco em aumentar a qualidade e o engajamento 

da equipe para reduzir prazos. A partir do arquétipo, portanto, percebe-se que estas duas ações 

têm objetivos contrários e o crescimento ou redução nos prazos tende a indicar que uma delas 

está sendo favorecida na situação. Na verdade, é interessante avaliar na dinâmica como elas se 

influenciam em escalada a partir do momento em que o crescimento de uma delas revela 

características que tendem a levar os agentes envolvidos a guiarem suas ações para o caminho 

contrário. Ou seja, a partir do cuidado com riscos e prazos maiores, aumenta-se o 

entendimento do cliente, a contratação e a qualidade, o que tende a diminuir os prazos no 

futuro. De forma semelhante, a partir dos prazos curtos, se percebe maiores ameaças e riscos, 

o que tende a preocupar o gerente que aumenta seu cuidado com riscos. 

Em situações como esta, é importante que o gerente se mantenha consciente dos 

objetivos traçados para o projeto, de forma a buscar estabelecer prazos que garantam o 

sucesso do mesmo e mantenham as capacidades do projeto eficientes e crescentes. Logo, este 

arquétipo nos remete a outro arquétipo do tipo Desvio de Metas já visto na Seção 4.2.5.4, que 

indica a possibilidade de prazos curtos virem a prejudicar as metas de cuidado com riscos. Na 

verdade, este arquétipo é bastante semelhante ao arquétipo do tipo Escalada visto na Seção 

4.2.6.1, onde o controle gerencial e engajamento da equipe fazem variar o foco do gerente. Ou 

seja, prazo e foco são variáveis também relacionadas. Ainda, é importante estar atento para 

que essa situação não se transforme num arquétipo do tipo Crescimento com Subinvestimento 

como o visto na Seção 4.2.2.8 que revela uma situação em que o crescimento nos prazos para 

atender aos cuidados com riscos foi tanto que prejudicou desempenhos extremamente 

importantes para o sucesso do projeto como o apoio administrativo. 
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4.2.6.6- Alinhamento reforça engajamento e excesso de esforço diminui 

 
No ambiente de projetos, é importante que a equipe e as partes interessadas estejam 

com o maior alinhamento possível entre si. Por outro lado, há sempre cobranças por 

resultados, ainda que estas sejam autocobranças. O arquétipo da Figura 65 busca demonstrar 

como a cobrança por esforço da equipe pode se mostrar contrária ao sucesso do projeto ou 

crescimento no alinhamento da equipe. 
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Figura 65: Alinhamento reforça engajamento e excesso de esforço diminui 
 

De acordo com o arquétipo da Figura 65, a partir do sucesso do projeto e do 

alinhamento da equipe, aumenta-se o engajamento da equipe, favorecendo a qualidade do 

ambiente e o entendimento do cliente. Com isso, cresce o nível de controle gerencial e o 

gerente, muitas vezes, finda por exigir mais esforço da equipe. Um eventual excesso de 

esforço, todavia, prejudica o engajamento da equipe. Ao perceber o pouco engajamento da 

equipe, o gerente retoma o seu foco em relação às atividades gerenciais. Com o tempo, isso 

influencia positivamente a qualidade da equipe e o sucesso do projeto, bem como o nível de 

alinhamento da equipe. 

Ou seja, a partir da busca pelo sucesso do projeto, cria-se uma dinâmica em que o 

engajamento da equipe é estimulado e depois esticado ao máximo sucessivas vezes durante o 

projeto. Assim, na medida em que obtém maior engajamento da equipe, o gerente reforça o 

controle de forma a conseguir maior esforço da equipe. Esse esforço, no entanto, tende a gerar 

fatores de limitação para o projeto uma vez que, se excessivo, tende a reduzir o próprio nível 

de engajamento e exigir mais atenção do gerente para recuperá-lo. Logo, a dinâmica se volta 

para o ciclo de recuperação do engajamento em que o gerente aumenta seu foco para investir 

na qualidade e alinhamento da equipe novamente. Desta forma, a dinâmica continua durante o 

projeto com momentos de dedicação excessiva da equipe e momentos de paciência e foco 

gerencial para manutenção do ânimo e recuperação do engajamento. 
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Logo, cabe ao gerente estar atento ao plano de trabalho traçado para o projeto de 

forma a tentar balancear o esforço da equipe e alinhar o nível de comprometimento em torno 

do projeto de forma contínua. Em situações como esta, é importante analisar também alguns 

outros arquétipos como aquele do tipo Desvio de Metas visto na Seção 4.2.5.2, que trata de 

como às vezes se busca o esforço da equipe para alcançar o sucesso do projeto. Outro 

arquétipo interessante relacionado a este é o do tipo Sucesso para os Bem-Sucedidos visto na 

Seção 4.2.4.4, que trata do crescimento do controle gerencial e esforço da equipe em 

contrapartida ao engajamento e qualidade da equipe. Um terceiro arquétipo relevante com esta 

mesma perspectiva é o da Seção 4.2.3.1, do tipo Adversários Acidentais, que mostra como o 

gerente de projetos pode ter dificuldades para mediar o nível de esforço da equipe e dos 

investimentos da empresa na equipe. Ainda, outros dois arquétipos que serão analisados 

adiante neste trabalho são os dos tipos Tragédia do Fator Comum (Seção 4.2.7.2) e 

Transferência de Responsabilidade (Seção 4.2.8.2). Assim, percebe-se como é importante que 

o gerente mantenha-se atento ao sistema como um todo e às diversas formas que as variáveis 

podem se apresentar uma vez que cada uma delas tem tratamentos especiais e diferenciados. 

 
4.2.6.7- Engajamento da equipe como diferença entre sucesso e mudanças do projeto 

 
Para se alcançar o sucesso do projeto, o gerente e as partes interessadas definem e 

buscam seguir um plano de projeto estabelecido para tal. No entanto, a ocorrência de 

mudanças é bastante comum durante os projetos de forma que adaptações precisam ser feitas 

para se ajustar às necessidades ou novas variáveis que possam surgir durante cada projeto. 

Neste sentido, o arquétipo da Figura 66 busca entender como a ocorrência de mudanças pode 

se transformar numa escalada que, se mantida, tende a esticar os prazos dos projetos. 
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Figura 66: Engajamento da equipe como diferença entre sucesso e mudanças do projeto 
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Assim, segundo o arquétipo da Figura 66, a partir do sucesso do projeto, aumenta-se 

o engajamento da equipe, favorecendo a capacidade de atendimento aos projetos. Com 

isso, tende a crescer o escopo dos projetos atendidos pela empresa, o que geralmente implica 

em mais mudanças nos projetos. O excesso de mudanças num projeto, todavia, prejudica o 

engajamento da equipe, potencialmente aumentando os prazos das atividades para manter a 

qualidade do ambiente e a capacidade de entender o cliente. Assim, busca-se manter as 

chances de sucesso do projeto para recuperar o engajamento da equipe. 

Neste sentido, a ocorrência de muitas mudanças se mostra como um fator que 

prejudica o engajamento da equipe, o que tende a gerar uma ameaça ao projeto a partir do 

momento em que o gerente percebe uma queda no desempenho da equipe. Na verdade, esta 

queda é explicada, segundo o arquétipo, pelo engajamento reduzido da equipe. Logo, há uma 

tendência de o gerente tentar recuperar o engajamento e as chances de sucesso a partir de 

algumas iniciativas, entre elas melhorando a qualidade do ambiente e buscando entender 

melhor o cliente. Com o tempo, esse maior engajamento da equipe deverá influenciar a 

capacidade de atendimento da equipe e da empresa como um todo. Isso pode ser visto como 

uma espécie de “ameaça” aos pequenos projetos que são pouco lucrativos. Ou seja, a empresa 

tende a investir em projetos mais complexos e lucrativos arriscando-se em novos desafios. 

Assim, aumentam-se novamente as chances de ocorrência de mudanças durante os projetos. 

Este arquétipo, portanto, indica que o gerente deve manter-se atento à real 

capacidade de atendimento da equipe do projeto e da empresa às novas demandas por 

projetos. Ou seja, a avaliação do nível de engajamento não pode ser única uma vez que este é 

um fator qualitativo e pode variar em função do tempo e de outras variáveis. O arquétipo, por 

exemplo, indica que muitas mudanças tendem a diminuir o engajamento, mas, na verdade, 

segundo Silva (2007), diversos outros fatores influenciam esta motivação da equipe. Portanto, 

cabe ao gerente avaliar a capacidade da equipe, buscando alocar de forma eficiente de acordo 

com as variáveis mais relevantes para o projeto em questão, sem esquecer que fatores 

comportamentais podem sofrer alterações favoráveis ou desfavoráveis durante a execução do 

projeto. Ou seja, evitar que uma eventual queda no engajamento seja crítica para os prazos 

estabelecidos para o projeto. Outro ponto de alavancagem importante deste arquétipo indica 

que o gerente deve buscar formas criativas para evitar que as mudanças afetem negativamente 

o engajamento da equipe. Para tal, é importante que a equipe e as partes interessadas 

entendam claramente os motivos e intenções de cada mudança e suas consequências. 
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4.2.6.8- Impacto da gestão/compartilhamento do conhecimento no projeto 

 
O compartilhamento e gestão do conhecimento tende a influenciar uma série de 

fatores no projeto como um todo, sendo, portanto, considerado um fator extremamente 

importante para o ambiente de projetos conforme ilustrado pelos resultados desta pesquisa. 

Em consonância com esta questão, o arquétipo da Figura 67 ilustra como essa questão pode se 

envolver numa dinâmica de escalada na medida em que é favorável para alguns objetivos, 

mas pode se mostrar como ameaça para outros. 
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Figura 67: Impacto da gestão/compartilhamento do conhecimento no projeto 
 

De acordo com o arquétipo da Figura 67, a partir da gestão/compartilhamento do 

conhecimento, se consegue melhorar a qualidade do ambiente, a eficiência do gerente do 

projeto, o cuidado com riscos e a visão planejada de longo prazo, o que tende a reforçar a 

necessidade e realização de reuniões sistemáticas e a indicação de prazos (duração prevista) 

maiores. Estes dois fatores, no entanto, aumentam os custos do projeto, o que pode vir a 

prejudicar os investimentos de tempo e dinheiro em gestão do conhecimento. Com uma 

eventual diminuição dessa gestão/compartilhamento do conhecimento, a quantidade de 

mudanças no projeto tende a crescer com o tempo, o que levará o gerente a ter que investir 

para entender o cliente melhor e então manter/recuperar a qualidade do produto, o 

engajamento da equipe e o sucesso do projeto como um todo. Ou seja, retomam-se os 

estímulos a gestão/compartilhamento do conhecimento que reforçarão novamente a 

qualidade do ambiente, a eficiência do gerente, etc. Assim, a dinâmica prossegue na 

medida em que cresce a qualidade, os prazos e os custos dos projetos. 

É importante, portanto, estar atento aos limites desta dinâmica de forma que estes 

fatores não cresçam a ponto de afetar negativamente o sucesso do projeto. Assim, cabe ao 

gerente avaliar o nível de investimento pretendido em compartilhamento do conhecimento de 
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forma a alcançar o maior equilíbrio entre os custos e os benefícios obtidos com esta iniciativa. 

É essencial, ainda, compreender os demais fatores que influenciam esta dinâmica, uma vez 

que o compartilhamento do conhecimento é influenciado por diversos outros fatores, ao 

mesmo tempo em que também influencia muitos outros. Logo, é preciso compreender que o 

arquétipo mostra uma dinâmica, mas não a explica completamente, sendo necessário 

investigá-lo a fundo para compreender realmente os motivos e intenções que levam as pessoas 

do ambiente a construir determinadas relações de causalidade entre as variáveis. Essa é, 

portanto, uma das mais relevantes responsabilidades de um gerente interessado numa gestão 

sistêmica do projeto. Neste caso, por exemplo, é preciso entender o que pode influenciar a 

decisão de reduzir investimentos em gestão do conhecimento diante da percepção de que este 

investimento diminui as mudanças ao longo do tempo ou, ainda, por que investimentos em 

entender o cliente são maiores quando ocorrem mudanças no projeto, ao invés de serem 

contínuos de forma a mantê-lo próximo numa relação de transparência entre as partes. Nesta 

perspectiva, é interessante analisar como esta situação pode ser vista pela perspectiva de um 

arquétipo do tipo Tragédia do Fator Comum como o da Seção 4.2.7.3 deste trabalho, que 

mostra diversos fatores influenciados pelo aumento dos custos (entre eles a gestão do 

conhecimento) e o impacto disto. 

Uma característica interessante deste arquétipo é percebida a partir da análise 

invertida do ciclo, ou seja, numa escalada decrescente. Por esta perspectiva percebe-se como 

pode funcionar sistemicamente uma dinâmica em que os investimentos em gestão do 

conhecimento são realizados somente quando há baixos custos do projeto. Ou seja, a partir da 

percepção de custos abaixo do esperado, o gerente passa a investir em sistemas ou outros 

recursos que favoreçam a gestão do conhecimento. Com isso, cria uma tendência para 

diminuição das mudanças no projeto, o que cria um sentimento de que o cliente foi bem 

entendido e pode vir a equipe a afastar-se deste. Este afastamento, no entanto, tende a 

prejudicar as chances de sucesso do projeto, a qualidade do produto e até o engajamento da 

equipe que, desmotivada, tende a se interessar menos pelo compartilhamento do 

conhecimento. Assim, prejudica-se a qualidade do ambiente, a eficiência do gerente, o 

cuidado com riscos e a visão de longo prazo, as reuniões passam a ser mais complicadas e os 

mesmos prazos antes folgados passam a ser vistos como apertados. Cria-se, portanto, uma 

dinâmica de prejuízo completo onde a gestão do conhecimento não é capaz de recuperar 

isoladamente, sendo necessário um esforço em outras variáveis para uma recuperação efetiva. 

A seguir, na Seção 4.2.8.1, será apresentado um arquétipo do tipo Transferência de 
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Responsabilidade que reflete sobre algumas soluções para excesso de mudanças no projeto e 

esta é uma delas. 

 
4.2.6.9- Atendimento a projetos com escopo grande 

 
Mudanças normalmente ocorrem em todos os tipos de projetos, mas há uma 

tendência a maior ocorrência na medida em que os projetos apresentam maior tamanho e 

complexidade. Neste sentido, a arquétipo da Figura 68 busca avaliar como pode ser construída 

uma dinâmica de escalada onde o controle das mudanças e dos custos é um fator central que 

às vezes cresce, outras vezes diminui, na medida em que a empresa consegue alcançar 

projetos com escopos maiores. 
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Figura 68: Atendimento a projetos com escopo grande 
 

Assim, segundo o arquétipo da Figura 68, ao conseguir projetos com escopo grande, 

a organização precisa estar preparada para lidar melhor com mudanças no projeto e custos 

mais elevados. Isso é importante, pois é a partir destas mudanças e investimentos que se 

consegue entender o cliente melhor e manter o cuidado com riscos. Assim, busca-se 

engajar a equipe para manter o sucesso do projeto e a eficiência do gerente, de forma a 

diminuir as mudanças e os custos do projeto. Isso é importante uma vez que muitas 

mudanças no projeto e custos elevados prejudicam a qualidade do ambiente, afetando 

diretamente a capacidade de atendimento ao projeto pela empresa e consequentemente o 

próprio escopo do projeto. 

Ou seja, busca-se diminuir as mudanças e os custos dos projetos por escala e, com 

isso, a empresa tende a conseguir mais capacidade para investir na qualidade do ambiente, 

reforçando a capacidade de atendimento aos projetos e, consequentemente, o tamanho do 

escopo dos projetos atendidos. No entanto, é comum projetos maiores ocorrerem mais 

mudanças, bem como os custos se mostrarem também maiores. Cabe ao gerente, portanto, 
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estar atento a isso, como já foi dito em outras seções, como no arquétipo do tipo Sucesso para 

os Bem-Sucedidos da Seção 4.2.4.6, que avalia o crescimento da empresa e do escopo dos 

projetos e seus possíveis impactos na gestão do projeto. Neste sentido, um dos avaliadores 

deste arquétipo defendeu que “o fator determinante é a gerência dos stakeholders”. Ou seja, é 

preciso que o gerente seja capaz de desenvolver uma gestão eficiente dos interesses entre as 

partes interessadas de forma que todos compreendam o que disse o avaliador: “quanto maior o 

escopo, maior a probabilidade de ocorrer conflitos (seja no escopo, no tempo, custo ou 

qualquer outra dimensão)”. 

 
4.2.6.10- Alta administração quer sucesso e qualidade com projetos rápidos 

 
Normalmente, as exigências dos patrocinadores do projeto são por qualidade, rapidez 

e baixos custos, sem riscos graves. Há, no entanto, conflitos entre esses interesses uma vez 

que é preciso alcançar um equilíbrio entre os mesmos de forma a definir o sucesso do projeto. 

Neste sentido, o arquétipo da Figura 69 tenta demonstrar como pode ser criada uma dinâmica 

em que se busca simultaneamente qualidade e o alto cuidado com riscos. Assim, é possível 

perceber como estas condições podem implicar em outras variáveis importantes. 
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Figura 69: Alta administração quer sucesso e qualidade com projetos rápidos 
 

A alta administração tem interesse no sucesso do projeto a partir da entrega de um 

produto de qualidade. Neste sentido, dá ao projeto o apoio administrativo necessário e 

pede em troca engajamento da equipe com o projeto. Estes estímulos reforçam a 

capacidade de resolução de problemas que envolvem o projeto, a realização de reuniões 

sistemáticas, a liderança do gerente, a eficiência do gerente de projetos e a qualidade da 

equipe que passam a ter cuidado com riscos na medida em que buscam garantir o sucesso 

neste aspecto. Esse cuidado com riscos, no entanto, pode vir a aumentar os prazos do 

projeto, o que reflete negativamente no apoio administrativo e no engajamento da equipe, 
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aumentando a lentidão nos processos organizacionais e burocracias, gerando atrasos e 

ameaças ao projeto. Percebendo isto, o gerente, na medida em que adquire novas 

experiências, tenta reforçar o controle gerencial, adaptando técnicas à empresa e 

investindo em contratação e treinamento da equipe. Com isso, tende a crescer a qualidade 

do produto e o sucesso do projeto como um todo. 

Assim, os pontos-chave deste arquétipo são as indicações de que prazos maiores 

prejudicam o apoio administrativo e o engajamento da equipe, cuidado excessivo com riscos 

pode vir a esticar demais os prazos, e queda no apoio administrativo ou no engajamento da 

equipe geram atrasos e ameaças. Logo, cabe ao gerente buscar avaliar como estas relações 

podem ser modificadas de forma que não prejudiquem o projeto como um todo. Neste 

sentido, deve analisar o nível mais adequado de cuidado com riscos, extensão dos prazos 

acordados com as partes interessadas e expectativas das partes interessadas de forma que 

sejam mantidos elevados o apoio administrativo e engajamento da equipe. Ao se perceber 

numa situação como essa, o gerente deve imediatamente buscar eliminar as relações que 

geram ameaças ao sucesso, especificamente diminuir as causas do baixo engajamento da 

equipe e da falta de apoio administrativo, investindo na transparência entre as partes de forma 

que fiquem claros os motivos e intenções das decisões tomadas. Ainda, deve avaliar o nível de 

preocupação com qualidade do ambiente, resolução de problemas, eficiência, monitoramento, 

entre outros fatores que podem estar resultando num excesso de cuidado com riscos e 

estimulando que o mesmo solicite prazos longos para realização de tarefas que poderiam ser 

mais rapidamente executadas. 

A dinâmica do arquétipo, na verdade, remete a uma situação em que crescem os 

prazos do projeto e a qualidade do produto. Há, no entanto, uma série de outros impactos no 

projeto em função disso. Entre outros, o arquétipo indica uma tendência a criação de uma 

cultura de lentidão em busca da qualidade com quantidade crescente de membros na equipe 

para atendimento deste objetivo com manutenção do engajamento. Cabe ao gerente junto aos 

gestores da organização avaliar se esta cultura é interessante para seus objetivos maiores e, 

então, atuar no sentido de favorecer estes objetivos e alinhar a equipe a eles. 

 
4.2.7- Tragédia do Fator Comum 

 
Com um nome bastante impactante, este arquétipo se revela em situações onde há o 

uso intenso e indiscriminado de recursos sem avaliação do impacto no todo deste uso 

exagerado. Ou seja, cada um dos envolvidos tem benefícios próprios a partir do uso do 
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recurso e nenhum se preocupa em repor ou reinvestir o suficiente para manter o recurso 

disponível por mais tempo. Assim, normalmente este tipo de arquétipo é comum em 

ambientes de concorrência ou disputa entre dois agentes que podem ser pessoas, equipes, 

empresas, mercados, etc. No entanto, é possível que um mesmo agente tenha duas estratégias 

diferentes que se mostram conflitantes e consumidoras em excesso de um determinado 

recurso. É importante ressaltar que este recurso não necessariamente é um recurso físico, mas 

pode também ser uma capacidade de atendimento, um nível de engajamento, entre outros 

fatores que são igualmente utilizados por dois ciclos simultâneos. 

Assim, em situações em que são identificados arquétipos deste tipo, há dois ou mais 

ciclos simultâneos de crescimento que geram uma ação conjunta de consumo de determinados 

recursos limitados essenciais para a própria manutenção destes ciclos. Assim, o consumo 

excessivo destes recursos tende a provocar com o tempo o esgotamento do recurso que se 

torna incapaz de atender a crescente demanda sem que novos investimentos sejam realizados 

no mesmo. Ou seja, os ciclos de crescimento estão unidos pelo mesmo fator limitante. 

Isolados, estes ciclos provocam ganhos individuais para cada um dos responsáveis por eles. 

Logo, essa disputa tende a ser acidental ao invés de intencional. 

Numa organização projetizada é fácil identificar recursos compartilhados entre 

pessoas, áreas ou projetos. Nessa seção, portanto, serão mostrados alguns casos que podem 

ser identificados pelos gerentes de projetos. Será possível perceber que numa situação de 

crescimento com uso de recursos limitados, onde há o risco da ganância ou da 

irresponsabilidade dos que se beneficiam, sem se responsabilizar em restaurar ou recompor 

um recurso crítico, pode acontecer um desastre coletivo. Assim, é fundamental que o ritmo de 

crescimento das atividades seja associado às condições de reposição ou recuperação do 

recurso. Neste sentido, é extremamente importante que estes arquétipos sejam identificados 

antecipadamente de forma que os investimentos na recuperação do recurso limitado ainda 

sejam viáveis com o mínimo de prejuízo para as partes envolvidas. Uma sugestão, segundo 

Valença et al. (2010), é aproveitar os próprios ganhos dos envolvidos e destinar parte dele 

para investir no sistema, ou seja, na manutenção dos recursos. Ainda, outra estratégia mais 

radical e imediatista é limitar o uso do recurso. No entanto, para sucesso destas ações é 

necessária ação conjunta dos envolvidos nos ciclos de crescimento e consumo ou, em alguns 

casos, a ação de um agente regulador do uso do recurso.  
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4.2.7.1- Qualidade e engajamento da equipe e qualidade do produto aliviam controle e foco 

do gerente 

 
Em algumas situações, o gerente não consegue manter o foco em relação às 

atividades gerenciais, seja por necessidade deste trabalhar em outras funções dentro do 

projeto, por necessidade de atuar em outras áreas da empresa, por necessidade de trabalhar em 

muitos projetos, por negligência, por incompetência, entre outros motivos. Desta forma, o 

arquétipo da Figura 70 mostra como o foco do gerente pode se revelar como um fator crítico 

para a manutenção de dois importantes ciclos do projeto e o impacto de uma eventual 

negligência por parte do gerente em relação a esse foco. 
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Figura 70: Qualidade e engajamento da equipe e qualidade do produto aliviam controle e foco do gerente 
 

O controle gerencial, o feedback para equipe e o foco do gerente em relação às 

atividades gerenciais são fatores extremamente importantes no projeto. Estes três fatores 

influenciam diretamente a capacidade de observação e liderança, a realização de reuniões 

sistemáticas e os investimentos em comunicação, desenvolvimento de questões menos 

técnicas e gestão e compartilhamento do conhecimento. A partir destes novos fatores, 
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melhora a qualidade do ambiente, a transparência nos resultados do projeto e 

expectativas dos stakeholders e o alinhamento da equipe que atuam como estímulos ao 

desenvolvimento da equipe e, por sua vez, reforçam a qualidade e o engajamento da 

equipe e a qualidade do produto (satisfação do cliente). Por outro lado, o controle 

gerencial, o feedback para equipe e o foco do gerente tendem a reforçar também o apoio 

administrativo , o cuidado com riscos, a capacidade de resolução de problemas que 

surgem no projeto, a adaptação de técnicas à empresa e o entendimento do cliente. Com 

isso, as chances de sucesso do projeto são ampliadas, bem como a definição clara do 

projeto, a eficiência do gerente de projetos e suas competências técnicas. Novamente, 

estes fatores também reforçam a qualidade e o engajamento da equipe e a qualidade do 

produto como um todo. É importante, desta forma, estar atento, pois pode acontecer, 

percebendo essa crescente qualidade e engajamento da equipe e qualidade do produto, um 

relaxamento no controle gerencial, feedback para equipe e foco do gerente para o projeto. 

Há, portanto, dois ciclos de desenvolvimento importantes para o projeto, sendo um 

deles com foco na melhoria do ambiente, da comunicação e da equipe, e outro com foco na 

eficiência e no cuidado com riscos. Estes dois ciclos dependem, segundo o arquétipo, de um 

equilibrado controle gerencial com feedback para equipe e foco do gerente. Logo, cabe ao 

gerente manter-se firme em relação a estas variáveis. No entanto, muitas vezes, o gerente 

pode vir a diminuir seu foco em relação às atividades gerenciais, seja por excesso de 

confiança ou pela necessidade de atender outras demandas mais urgentes. A diminuição neste 

foco, por sua vez, prejudica a continuidade do crescimento dos ciclos anteriores. Ou seja, o 

foco do gerente é muito importante para manter o controle gerencial, a eficiência e 

competências do gerente e a capacidade de entender o cliente. 

Os pontos de alavancagem deste arquétipo indicam que o gerente deve buscar formas 

de garantir a manutenção da eficiência do recurso crítico. Ou seja, pode eventualmente 

assumir outras responsabilidades, mas deve sempre avaliar se estas podem comprometer sua 

capacidade gerencial e, neste caso, avaliar com os gestores da empresa como isso pode ser 

evitado. Distribuir responsabilidades gerenciais junto à equipe é igualmente arriscado se não 

houver monitoramento eficiente desta iniciativa. É importante que o gerente consiga 

esclarecer para as partes interessadas, inclusive os patrocinadores, que a qualidade e o 

engajamento da equipe, bem como a qualidade do produto alcançados até o momento são 

fruto de um trabalho paciente e bem desenvolvido pela equipe de gestão do projeto e que os 

investimentos nesta equipe precisam ser mantidos de forma que suas capacidades sejam 
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crescentes. Na verdade, todas as partes interessadas precisam ter em mente que os resultados 

obtidos até o momento não são garantia para resultados futuros e a eficiência da gestão e a 

qualidade do ambiente precisam de trabalho contínuo. Cabe ao gerente agir como 

disseminador desta proposta. 

 
4.2.7.2- Esforço excessivo prejudica qualidade do ambiente e engajamento da equipe 

 
Um recurso extremamente importante para o sucesso dos projetos é o ambiente do 

projeto, bem como o engajamento da equipe. O arquétipo da Figura 71 busca mostrar como 

estes fatores podem funcionar numa dinâmica de tragédia caso não sejam realizados 

investimentos contínuos para manutenção da qualidade dos mesmos. 
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Qualidade do ambiente /
Engajamento da equipe
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Figura 71: Esforço excessivo prejudica qualidade do ambiente e engajamento da equipe 
 

Segundo o arquétipo da Figura 71, enquanto de um lado o gerente busca, a partir do 

foco em relação às atividades gerenciais e de sua capacidade de observação, elevar o nível 

de controle gerencial, controle de qualidade (testes) e feedback para equipe, do outro a 

percepção de crescimento na qualidade da equipe, no compartilhamento do conhecimento, 

no potencial de liderança do gerente e no alinhamento da equipe favorece cada vez mais o 
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compartilhamento de decisões do gerente e gestores com a equipe do projeto, reforçando o 

seu alinhamento com a missão da empresa. Ora, uma equipe comprometida com decisões e 

com a missão da empresa, quando colocada sob altas exigências de controle, tende a elevar 

sua capacidade e esforço. Esse esforço da equipe, se continuado com o tempo, prejudica a 

qualidade do ambiente (clima amistoso) e o engajamento da equipe. Esse engajamento e 

qualidade, por sua vez, são essenciais para manter o crescimento das capacidades do gerente 

(em relação ao seu foco e sua capacidade de observação e liderança) e da equipe (em 

relação à qualidade, compartilhamento do conhecimento e alinhamento), bem como das 

chances de sucesso do projeto como um todo. 

Assim, a principal mensagem deste arquétipo se refere ao possível prejuízo causado 

pelo esforço excessivo da equipe que tende a afetar negativamente o nível de engajamento da 

equipe e, por consequência, a qualidade do ambiente. Na verdade, ao unir alinhamento e 

comprometimento da equipe com alto controle gerencial, cria-se uma tendência de muito 

trabalho que pode ser convertido em esforço excessivo. Cabe ao gerente, portanto, avaliar o 

nível de exigência das tarefas realizadas pela equipe de forma a tentar equilibrar este esforço e 

evitar que o mesmo venha a prejudicar o ambiente e o engajamento. Ou seja, é objetivo do 

gerente manter os dois ciclos de reforço em crescimento, mas, para tal, é importante que ações 

cuidadosas sejam executadas no sentido de que estes ciclos não resultem em mais esforço 

para equipe. Logo, é importante avaliar também a situação sob perspectiva de arquétipos do 

tipo Sucesso para os bem Sucedidos como visto na Seção 4.2.4.4 em que se avalia como pode 

existir um ciclo de crescimento do controle gerencial e esforço da equipe em contrapartida ao 

engajamento e qualidade da equipe. Outra perspectiva interessante foi mostrada pelo 

arquétipo do tipo Desvio de Metas da seção 4.2.5.2 em que se percebe esforço da equipe para 

alcançar o sucesso do projeto. Por fim, situações de escalada também podem ser originadas na 

medida em que se busca simultaneamente o alinhamento e engajamento da equipe, mas se 

exige esforço excessivo. Neste sentido, é sugerida a análise do arquétipo da Seção 4.2.6.6. 

 
4.2.7.3- Apoio administrativo e outros fatores prejudicados pelos custos altos 

 
Os custos do projeto representam uma importante variável para a gestão de projetos 

segundo os resultados desta pesquisa, sendo inclusive considerada uma das mais relevantes. 

Como já apontado por outros arquétipos das seções anteriores, uma característica interessante 

desta variável é sua potencial relevância para caracterizar a capacidade de investimento em 

recursos do projeto. O arquétipo da Figura 72, por sua vez, coloca os custos do projeto como 



197 
 

 
 

o fator central que pode vir a dificultar a manutenção de fatores críticos caso se torne elevado. 

Assim, é possível ver, ainda, que este arquétipo possui três diferentes ciclos de reforço em 

torno dessa questão. 
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Figura 72: Apoio administrativo e outros fatores prejudicados pelos custos altos 
 

De acordo com o arquétipo da Figura 72, para reforçar o sucesso do projeto e o 

entendimento das necessidades do cliente, o gerente busca desenvolver a gestão de pessoas 

e a qualidade da equipe, gerando também desafios para estes. Por outro lado, para reforçar o 

controle gerencial e sua eficiência enquanto gerente do projeto, busca reforçar o controle 

de qualidade com reuniões sistemáticas, comunicação e avaliações de desempenho. 

Ainda, noutra perspectiva, a alta administração da empresa pode vir a buscar projetos com 

escopos e prazos maiores por meio de uma visão planejada de longo prazo e pela percepção 

de amadurecimento da empresa. É importante perceber, todavia, que investir em gestão de 

pessoas, qualidade da equipe, desafios, controle de qualidade, reuniões sistemáticas, 

comunicação, avaliação de desempenho e crescimento do prazo e escopo dos projetos 
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captados pela empresa potencialmente implica em maiores custos para o projeto, o que, por 

seu turno, pode vir a reduzir o apoio administrativo dado ao projeto, sendo fator crítico para 

manutenção da gestão/compartilhamento do conhecimento e da capacidade de 

atendimento aos projetos. Por ser básico para o sucesso do projeto, relacionamento com o 

cliente, controle gerencial, eficiência do gerente de projetos, visão planejada de longo 

prazo e amadurecimento da empresa como um todo, a perda de apoio administrativo, 

capacidade de atendimento e gestão do conhecimento se torna crítica. 

Segundo um dos avaliadores, “são visões diferentes (do gerente de projetos e da alta 

administração) as quais precisam ser planejadas, alinhadas e devidamente controladas”. Cabe 

ao gerente, portanto, planejar cuidadosamente os custos do projeto mantendo em mente que 

alterações para aumentá-lo podem vir a prejudicar o apoio administrativo, a capacidade de 

atendimento ao projeto e outros investimentos que seriam realizados no projeto como em 

gestão do conhecimento. Outro avaliador, inclusive, afirmou que “se os custos forem 

corretamente estimados, não há porque realizar acréscimos ao longo do projeto uma vez que 

todas as atividades já devem ter sido planejadas e os seus respectivos custos levantados”. 

Logo, os custos do projeto são realmente críticos e capazes de exigir mudanças drásticas nos 

resultados do projeto em função da limitação de recursos imposta pelos patrocinadores e 

outras partes interessadas do projeto. Ao analisar o arquétipo, sugere-se também que o gerente 

avalie cuidadosamente os ciclos de crescimento de forma a buscar diminuir a relação entre o 

crescimento destes e a elevação nos custos do projeto. Ou seja, buscar equilibrar os 

investimentos em gestão de pessoas, qualidade da equipe, desafios, controle de qualidade, 

reuniões, comunicação e avaliações de desempenho, bem como nos esforços para eventuais 

aumentos no escopo do projeto ou prazos. Na verdade, o terceiro ciclo traz uma perspectiva 

um pouco diferente uma vez que aponta para o crescimento da organização e, 

consequentemente, dos prazos e escopos dos projetos. A partir deste crescimento, é natural 

também um aumento nos custos do projeto e, cabe ao gerente, orientar as partes interessadas 

que de forma que este crescimento não influencie negativamente os fatores críticos como 

apoio administrativo. 

 
4.2.7.4- Controle gerencial para manutenção do sucesso do projeto 

 
Em todo projeto deve existir algum grau de controle gerencial, cabendo ao gerente 

do projeto avaliar qual o nível de exigência para tal diante do contexto em que cada projeto 

está inserido. Em projetos que envolvem pesquisas, desafios e inovação, todavia, o controle 
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gerencial pode ser dificultado em função de uma menor clareza em relação a alguns detalhes 

já conhecidos em projetos tradicionais. Ainda assim, é necessário que o gerente seja capaz de 

manter o controle e, neste sentido, o arquétipo da Figura 73 avalia possíveis prejuízos de uma 

iniciativa de inovação sem investimento suficiente para manutenção do controle. 
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Figura 73: Controle gerencial para manutenção do sucesso do projeto 
 

Para reforçar o sucesso e a clareza do projeto a partir de sua experiência, o gerente 

busca entender as características do projeto e reforçar o apoio administrativo com os 

recursos disponíveis para o projeto. Por outro lado, para entender o cliente melhor, 

favorecendo a integração entre as áreas da empresa, alinhamento da equipe e a 

comunicação como um todo, o gerente adapta técnicas à empresa e estimula o 

engajamento, criatividade e qualidade da equipe e a qualidade do produto. Na medida 

em que a qualidade da equipe é desenvolvida, as características do projeto são entendidas 

e o projeto tem apoio administrativo, cresce o potencial de inovação, desafios e pesquisas 

do projeto. É importante, todavia, estar atento para que este esforço de inovação não venha a 

dificultar o controle gerencial do projeto, reduzindo o tempo disponível da equipe para o 

projeto pela demora nos resultados. Na verdade, o controle gerencial e o tempo disponível 
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são essenciais para manter em crescimento de todas as ações e desempenhos anteriores 

(qualidade da equipe e do produto, alinhamento da equipe, integração, comunicação, 

definição do projeto e apoio administrativo). 

Neste sentido, um dos avaliadores diz que “o controle gerencial é importante para se 

conduzir o projeto e saber se o trabalho está sendo executado de acordo com os requisitos do 

cliente, com a qualidade previamente determinada” e que “o entendimento das características 

do projeto baseado nas necessidades do cliente são fundamentais”. Logo, a manutenção do 

controle gerencial é essencial para manutenção das chances de sucesso do projeto. A 

inovação, as pesquisas e os desafios, por sua vez, não devem ser fatores que venham a 

prejudicar este nível de controle. Ou seja, mesmo em projetos de alta inovação o gerente deve 

ser capaz de assumir prazos e compromissos avaliando o desempenho da equipe e definindo 

atividades com qualidade. É importante manter metas de prazo, custo e qualidade. Mas, para 

tal, é essencial que sejam realizados investimentos maiores na equipe de gestão quando se 

trata de projetos mais complexos e inovadores. Nesta perspectiva, recomenda-se a leitura da 

situação da Seção 4.2.2.5, que revela um arquétipo do tipo Crescimento com Subinvestimento 

em que os desafios e inovação em excesso diminuem o controle gerencial, bem como da 

Seção 4.2.3.4, que revela um arquétipo do tipo Adversários Acidentais onde se busca 

construir uma parceria entre os interesses por pesquisa e inovação associados às necessidades 

de controle gerencial inerentes a qualquer projeto. 

 
4.2.7.5- Crescimento da empresa afeta capacidade de observação e proximidade com clientes 

 
As empresas buscam o crescimento e uma das formas de medir este crescimento é 

em função da quantidade de projetos existentes na empresa. Na verdade, todos buscam este 

crescimento uma vez que tende a beneficiar não somente a empresa, mas os interesses 

individuais do gerente e da equipe também. No entanto, o crescimento deve ser algo bastante 

cauteloso, de forma que não venha a causar prejuízos na imagem da empresa ou de alguns 

funcionários. Assim, o arquétipo da Figura 74 mostra eventuais impactos do crescimento na 

concorrência interna de projetos na empresa quando não há investimentos adequados para os 

recursos necessários para suportar este crescimento. 
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Figura 74: Crescimento da empresa afeta capacidade de observação e proximidade com clientes 
 

Na medida em que cresce a capacidade da empresa para atendimento aos 

projetos e percebe-se experiência do(s) gerente(s), cresce a qualidade do ambiente, o 

cuidado com riscos e a eficiência do(s) gerente(s) como um todo. Da mesma forma, na 

medida em que se tem o amadurecimento da empresa e maior rapidez e qualidade da 

informação circulante, aumenta a clareza na definição dos projetos, o engajamento da 

equipe e as chances de sucesso dos projetos, o que reforça cada vez mais esse 

amadurecimento da empresa. Estes dois ciclos indicam o crescimento da empresa e de sua 

capacidade. Neste sentido, cresce também a variedade de projetos na empresa 

(concorrência de projetos na empresa), o que pode vir a prejudicar, com o tempo e se não 

houver investimentos adequados ao crescimento, a capacidade de observação (avaliação do 

impacto no todo) do gerente e a capacidade da equipe como um todo para entender o cliente. 

Estas duas capacidades, por sua vez, são essenciais para manter os ciclos anteriores em 

crescimento. 

Por um lado, a empresa busca seu crescimento e amadurecimento visando conseguir 

mais projetos e clientes. Por outro lado, as equipes de gestão e produção buscam reforçar suas 

capacidades para atendimento dos projetos visando o crescimento da empresa e de seus cargos 
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e salários. Neste sentido, criam-se dois ciclos de crescimento virtuoso que, por sua vez, 

impulsionam a empresa para aceitar novos projetos, o que aumenta a variedade de projetos na 

empresa e pode vir a gerar certa concorrência interna já que projetos poderão compartilhar 

recursos importantes. O arquétipo, por exemplo, indica que um recurso importante que pode 

ser compartilhado é o gerente de projetos. A partir deste compartilhamento, o gerente pode se 

ver sobrecarregado e, com o tempo e avanço destes projetos e surgimento de novas demandas 

por outros projetos ou atividades, algumas capacidades desse gerente podem ser prejudicadas, 

entre elas a capacidade de observação e de entendimento do cliente. Ou seja, é possível que 

um mesmo gerente se veja dividido em atividades além de sua capacidade, o que tende a 

prejudicar com o tempo seu desempenho eficaz. Assim, cabe ao gerente conversar com os 

gestores da organização e outros patrocinadores dos projetos e avaliar a viabilidade de reforço 

para a equipe de gestão dos projetos, seja aumentando a carga horária de alguns membros ou 

contratando novos gerentes. 

 
4.2.8- Transferência de Responsabilidade 

 
Os arquétipos do tipo Transferência de Responsabilidade são realmente bastante 

comuns em todo tipo de ambiente que envolve trabalho com grupos de pessoas. Logo, o 

ambiente de gestão de projetos se enquadra neste perfil. Trata essencialmente de situações 

onde se busca uma solução apressada e, normalmente, precária para um problema recorrente. 

Na verdade, este problema nem sempre é percebido uma vez que as soluções precárias 

buscam resolver os sintomas do problema ao invés do problema efetivamente. Ou seja, às 

vezes as pessoas sequer percebem quais as causas fundamentais, mas buscam atuar no sentido 

de solucionar os pequenos gargalos aparentes. Ocorre, portanto, uma transferência de 

responsabilidade do grande problema para os pequenos sintomas, que passam a ser resolvidos 

sucessivas vezes até que se reflita e perceba uma causa fundamental. Na verdade, o 

responsável pela ação se esquiva do problema e busca formas de fugir das ações 

fundamentais. É importante, portanto, procurar este arquétipo em situações onde se atua 

sempre nos sintomas, ou quando o sistema sempre acusa um terceiro de ser a causa ou quando 

o sistema arranja desculpas para poder se afastar de vez da verdadeira solução. 

Assim, os problemas que se enquadram neste tipo de arquétipo tendem a se tornar 

um padrão histórico e, com o tempo, a situação se torna crônica, o que tende a dificultar cada 

vez mais uma ação que resolve fundamentalmente a causa do problema. Torna-se um 

problema crônico que prejudica o crescimento e dificulta os envolvidos a alcançarem os 
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melhores resultados. Na verdade, há uma solução dita fundamental, mas esta exige 

investimentos maiores para ser posta em prática e, normalmente, não apresenta resultados tão 

imediatos. Em função disto, é natural que se busque soluções mais rápidas que aliviam o 

problema e “adiam” a necessidade de resolvê-lo. Acontece que este arquétipo revela 

consequências indesejadas que surgem a partir da execução destas soluções precárias e 

tendem a dificultar, com o tempo, a realização de ações mais eficazes e duradouras, o que 

potencialmente leva o problema a se repetir ao longo do tempo.  

Assim, neste arquétipo há dois ciclos de balanceamento que tentam diminuir o 

problema, um deles mediante uma solução rápida e imediata que, de fato, alivia e reduz na 

medida do possível o problema, e outro que leva tempo para apresentar resultados, mas reduz 

efetivamente as causas do problema. Para completar o arquétipo, há um ciclo de reforço que é 

impulsionado pela solução rápida e precária e gera consequências indesejadas que dificultam 

a solução fundamental, aumentam o problema e levam a novas soluções rápidas. 

Para evitar situações como esta, então, é importante evitar manter a tendência de 

adotar sempre a solução que for mais rápida e econômica, buscando avaliar as possíveis ações 

e seus resultados de curto, médio e longo prazos. Com isso, há menores chances de se inibir a 

capacidade do sistema em buscar a solução fundamental. Se, no entanto, o sistema já se 

encontra encurralado num arquétipo deste tipo, a melhor solução para essa estrutura é buscar 

aplicação imediata da solução mais rápida que tende a aliviar o problema, mas 

simultaneamente associá-la a solução fundamental. Ou seja, o gerente deve buscar diminuir o 

impacto dos problemas aparentes e, ao mesmo tempo, buscar investigar como atuar no 

problema de forma a solucioná-lo efetivamente. Assim, se assume que a solução rapidamente 

adotada não é definitiva, mas necessária, e que investimentos estão sendo realizados para que 

o problema não torne a ocorrer. Quando esta ação fundamental for se estabilizando, então o 

gerente deve progressivamente se deslocar e diminuir a solução precária para manter 

exclusivamente a solução fundamental. Assim, a partir da identificação deste arquétipo, deve-

se: 

• Procurar reduzir a dependência histórica do padrão de soluções precárias e 

defensivas de um problema; 

• Reunir forças e condições para, somente assim, atuar com soluções fundamentais e 

definitivas; e 

• Manter-se prudente e aturar simultaneamente as soluções precárias enquanto se 

estrutura e se estabiliza a solução fundamental. 
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4.2.8.1- Soluções para excesso de mudanças no projeto 

 
Mudanças ocorrem em grande parte dos projetos e muitas vezes são realizadas com o 

objetivo de melhorar ou viabilizar a execução do projeto. No entanto, há um limite aceitável 

para a quantidade de mudanças que ocorrem, especialmente quando há grande complexidade 

para realizá-las. Neste sentido, o arquétipo da Figura 75 busca analisar como as mudanças do 

projeto tentam ser resolvidas com soluções precárias ou fundamentais. 
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Figura 75: Soluções para excesso de mudanças no projeto 
 

Segundo o arquétipo da Figura 75, na medida em que as mudanças no projeto 

(como, por exemplo, demissões) se tornam um problema, o gerente decide rapidamente por 

tentar aumentar o controle gerencial e realizar reuniões sistemáticas de acompanhamento, 

eventualmente até utilizando novas ferramentas de gestão de projetos, para diminuir as 

mudanças. Esse controle associado às reuniões sistemáticas de monitoramento tende a 

focar a equipe em trabalhos operacionais (menos desafios), melhorando a precisão das 

estimativas e a qualidade técnica do produto, mas também representam mais custos do 

projeto. Ainda, em alguns casos, esse foco no controle e trabalhos operacionais pode vir 

reforçar uma personalidade de inibição do gerente com menos experiência. A partir de todas 

essas consequências associadas, muitas vezes, o gerente deixa de investir numa eficiente 

política de feedback contínuo para equipe, de gestão e compartilhamento do 
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conhecimento e de reflexão sobre os resultados do projeto (lições aprendidas), o que 

proporcionaria ao mesmo solucionar de forma gradual, mas definitiva o problema das 

mudanças no projeto. É possível, no entanto, que, sem esses compartilhamento, reflexão e 

feedback, novas mudanças no projeto tornem a ocorrem com o passar do tempo. 

Na verdade, segundo palavras de um dos avaliadores do arquétipo, “mesmo que 

consigamos inicialmente fazer isso [planejar todo o projeto e documentá-lo], é possível que o 

cliente que contrata um projeto, mude a concepção inicial à medida que vê o projeto 

evoluindo. Estar preparado para mudanças é um primeiro passo para garantir que será 

entregue o que o cliente deseja. Para isso é necessário haver um compromisso mútuo de que o 

cliente valide periodicamente as entregas intermediárias do projeto, fazendo que o custo das 

mudanças seja menor, pois à medida que se avança no ciclo de vida do projeto, os custos das 

mudanças podem ser maiores. Quando o cliente aprova, o gerente deve conduzir o projeto 

com o controle gerencial planejado para o projeto e de acordo com o que a organização possui 

em termos de aprovações internas e grau de autoridade dos gestores.” Ou seja, é importante 

haver comunicação entre as partes interessadas. 

Segundo o arquétipo, as soluções fundamentais para a ocorrência de sucessivas 

mudanças no projeto não são fáceis de implementar ou não apresentam resultados imediatos. 

Na maioria das vezes, no entanto, esses resultados rápidos são essenciais para manutenção do 

clima favorável em situações como esta. Logo, cabe ao gerente buscar a execução de ações 

conjuntas que sejam focadas no curto prazo (controle, reuniões e ferramentas) e outras que 

sejam focadas no longo prazo (compartilhamento e reflexão). É importante que estas ações 

consideradas fundamentais não deixem de ser iniciadas para que os sintomas do problema não 

tornem a ocorrer no futuro. Ainda, caso seja adiada, esta solução pode se tornar cada vez mais 

difícil de ser executada em função das consequências geradas a partir da solução rápida 

adotada. Ou seja, crescem os custos do projeto e a qualidade dos resultados, fatores que, 

juntos, estimulam o conformismo com os resultados alcançados. É função do gerente, 

portanto, medir o grau de investimento que deverá realizar em cada uma das ações de acordo 

com o clima atual do projeto após percepção do problema e com o nível de aversão a novas 

ocorrências do problema no futuro, mas ambas devem ser executadas simultaneamente. 

Na verdade, Argyris e Schön (1974, 1978) defendem que, se conseguirmos manter 

um ambiente de abertura e feedback ficarão mais claros os objetivos individuais e da 

organização para todos os membros, o que estimula que os funcionários sintam-se mais 

integrados, trabalhando mais engajadamente e com menor propensão a fazer ações que 
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causem prejuízo ao ambiente. Ou seja, estimula-se o aprendizado e dificulta-se a repetição de 

erros que provocam mudanças no projeto ou até mesmo levam a demissão de algum membro. 

Assim, é essencial que o gerente estabeleça um diálogo com a equipe e com outras partes 

interessadas no projeto tentando conhecer todos os envolvidos. Quando alguém é demitido, 

por exemplo, é preciso abrir um diálogo também com os que permaneceram e explicar 

motivos da demissão (se ainda não forem claros) de forma a tornar aquele fato (a demissão) 

um aprendizado para todos. Esse tipo de conversa tende a diminuir as demissões no longo 

prazo inclusive porque uma pessoa que não se perceber envolvida vai sair por ela mesma sem 

que uma demissão seja necessária. Da mesma forma, o diálogo a partir de outras mudanças no 

projeto também tende a reduzir a ocorrência delas no futuro. 

 
4.2.8.2- Controle e esforço para reduzir ameaças ao projeto 

 
O nível de controle de um projeto é bastante relevante para guiar o comportamento 

dos gerentes de projeto. Na verdade, alguns preferem ser mais abertos e flexíveis, outros tem 

postura mais autoritária, outros perfis mesclam características. Em momentos críticos, no 

entanto, quase todos reforçam o controle em busca de recuperar o desempenho. Neste sentido, 

o arquétipo da Figura 76 busca analisar o impacto dessa solução no projeto como um todo. 
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o
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Figura 76: Controle e esforço para reduzir ameaças ao projeto 
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Durante um projeto, ameaças de várias naturezas podem ocorrer e representar 

problemas para o mesmo. De acordo com o arquétipo da Figura 76, sejam elas atrasos, 

extensão prevista dos prazos, aumento inesperado nos custos do projeto, ocorrência de 

conflitos entre partes interessadas ou outros tipos de ameaças, muitas vezes, o gerente busca 

rapidamente reforçar o controle gerencial e o esforço da equipe para reduzir estes 

problemas. Esses controle e esforço provavelmente diminuem os problemas imediatos, mas 

podem reduzir também a flexibilidade do gerente e dificultar o desenvolvimento de 

questões menos técnicas, o que tende a prejudicar a qualidade do ambiente como um todo. 

Ou seja, a equipe deixa de desenvolver habilidades essenciais para entender melhor o 

cliente, ter mais cuidado com riscos, manter foco e aprender a adaptar técnicas à empresa, 

e o gerente, por sua vez, vê prejuízos na transparência nos resultados do projeto e 

expectativas dos stakeholders, bem como no seu foco e eficiência. Estas ações, na verdade, 

tendem a solucionar o problema das ameaças, mas levam tempo para tal. Sem elas, o 

problema tende a reaparecer após algum tempo. 

Na verdade, desenvolver essas habilidades consome tempo e, apesar de reduzirem os 

custos, conflitos e ameaças do projeto ou da organização como um todo no longo prazo, são 

mais difíceis de implantar, especialmente nos momentos críticos. Cabe ao gerente, portanto, 

manter o clima do projeto estável mesmo diante de problemas de calendário, de atrito entre 

membros ou de qualquer outra natureza. Ele deve ser capaz de enxergar além dos problemas 

aparentes e identificar as estratégias mais eficazes para evitar problemas futuros. Obviamente, 

os atrasos ou custos elevados devem ser resolvidos com razoável esforço de recuperação dos 

envolvidos, mas é importante que ações paralelas para desenvolvimento não apenas técnico da 

equipe sejam implantadas de forma a evitar repetição de problemas no futuro. Assim, o 

gerente deve observar o problema não apenas pelo aspecto técnico das características 

acertadas e que deveriam estar prontas até o momento, mas também investigar os motivos que 

levaram ao atraso. Segundo o arquétipo, está ação é bastante facilitada quando se pratica uma 

cultura de transparência entre os envolvidos de forma que todos compartilham as expectativas 

e os resultados obtidos separadamente com o grupo. Para tal, no entanto, é muito importante 

que o gerente consiga manter o foco em relação às atividades gerenciais de forma a criar um 

ambiente de comunicação eficiente.  

O arquétipo indica também que a flexibilidade do gerente e essa busca pelo 

desenvolvimento da equipe são questões-chave para o gerente manter o grau de feedback dado 

para equipe, questão essencial para elevar o nível de foco da equipe e de engajamento desta 
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com o projeto. A partir da análise do arquétipo, um dos entrevistados, inclusive, afirmou que 

“o gerente deve criar políticas para reconhecimento pelos resultados alcançados e 

demonstração da aplicabilidade daquilo que vem sendo produzido durante o projeto”. Com 

isso, continua o entrevistado, “o gerente buscaria ajustar individualmente os membros para 

alcançar o alinhamento dos objetivos e sinergia durante o projeto”. Ou seja, buscar reforçar o 

feedback para equipe e o engajamento desta com o projeto são, de fato, ações mais efetivas 

para diminuir as ameaças e conflitos do projeto. 

 
4.2.8.3- Adiamentos como solução para os atrasos do projeto 

 
Para solucionar atrasos no projeto, o gerente precisa, muitas vezes, recorrer ao 

adiamento de prazos estabelecidos com a equipe ou até com outras partes interessadas. Na 

verdade, esta é uma solução considerada precária porque foca no problema imediato e implica 

em consequências indesejadas quando é adotada por repetidas vezes. O arquétipo da Figura 

77 mostra como funciona essa dinâmica no ambiente de projetos. 
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Figura 77: Adiamentos como solução para os atrasos do projeto 
 

Na verdade, atrasos são problemas recorrentes durante muitos projetos. Segundo o 

arquétipo da Figura 77, para resolver este problema, o gerente busca estender o prazo 

(duração prevista) de algumas atividades, seja já no planejamento acrescentando “gorduras” 

nos prazos ou como ação crítica quando se vê numa situação sem outra saída. Estes 

adiamentos, no entanto, impactam negativamente o apoio administrativo ao projeto, bem 
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como pode vir a reforçar uma cultura de lentidão nos processos organizacionais e 

burocracias e aumentar os custos do projeto. Qualquer um destes fatores, por sua vez, com 

o tempo, dificulta cada vez mais a realização de ações fundamentais como entender o cliente, 

entender as características do projeto, realizar reuniões sistemáticas, investir em controle 

de qualidade, reforçar a gestão de pessoas, contratar e treinar equipe ou estimular o 

compartilhamento de decisões, envolvendo inclusive o cliente que estaria ciente do 

andamento do projeto. Ou seja, essas ações fundamentais levam tempo para apresentar seus 

efeitos, mas tendem a diminuir os atrasos sem implicar em consequências indesejadas. 

Ou seja, uma política de adiar prazos quando se percebe atrasos tende a criar uma 

cultura de prática que é prejudicial ao ambiente como um todo. A partir do momento em que 

esta solução se torna um padrão, cria-se um clima em que os atrasos e adiamentos são 

aceitáveis e forma-se uma tendência que levará o gerente, a equipe e a organização como um 

todo a perderem credibilidade em relação aos acordos estabelecidos. Pode ser formado, 

portanto, um ciclo vicioso em que é cada vez pior o desempenho dos envolvidos. Estes 

atrasos, por sua vez, representam mais custos para o projeto que, no entanto, podem também 

ser aceitáveis a partir da concretização desta cultura de lentidão e burocracia. Um dos 

entrevistados, inclusive, afirmou que “as partes interessadas da própria organização passam a 

se tornar gargalos quando seguram documentos importantes que poderiam ser repassados 

rapidamente”. Cabe ao gerente, então, avaliar como os envolvidos no projeto estão agindo e 

criar formas criativas que estimulem a aceleração dos processos internos. Assim, entre as 

diversas soluções possíveis, o arquétipo indica que a realização de reuniões sistemáticas, 

gestão de pessoas e o compartilhamento de decisões são ações com efeitos bastante positivos 

no longo prazo. O compartilhamento de decisões, por exemplo, gera comprometimento entre 

aqueles que se percebem como responsáveis pela decisão tomada. Sem dúvidas, estas pessoas 

tendem a trabalhar mais engajadas.  

Outra alternativa sugerida pelo arquétipo é a contratação de agentes que possam 

intervir quando a cultura já está arraigada no ambiente. É importante, no entanto, que esta 

intervenção tenha apoio administrativo para que os contratados não se vejam encurralados 

pelo ambiente e tornem-se parte dele antes de modificá-los. São, portanto, soluções bastante 

complexas e que exigem muito do gerente e dos gestores da organização, mas devem ser 

buscadas quando se pretende resolver o problema de forma definitiva. Quando essa cultura 

ultrapassa as fronteiras do projeto, no entanto, é essencial abrir um canal de comunicação com 

os gestores da organização de forma que esta questão possa ser posta em julgamento e 
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reflexões sejam realizadas. Por outro lado, segundo Valença (2007), muitas organizações 

fogem dos problemas e o gerente pode encontrar dificuldades para estabelecer este diálogo de 

mudança. Nestes casos, ações criativas devem ser buscadas de acordo com o ambiente e nível 

de abertura que o gerente tenha em relação à empresa. Caso esta questão não seja realmente 

discutível, então, o gerente deve buscar atuar naquele grupo sob o qual tem maior controle de 

forma a encontrar a forma mais eficaz de trabalhar diante das condições. Mudanças com 

resultados eficazes destacam os responsáveis no ambiente. 

Um caso particular para solução do problema dos atrasos pode ser identificado 

especialmente em pequenas empresas, onde há algumas pessoas mais comprometidas que os 

demais. Assim, estas pessoas buscam resolver como “heróis” os atrasos do projeto. Um dos 

entrevistados, inclusive, disse que muitas vezes precisa trabalhar 14 horas por dia para 

cumprir determinados prazos e que tem dificuldade para delegar atividades com alto grau de 

responsabilidade. Ou seja, às vezes o gerente ou outra pessoa mais comprometida assume 

determinadas tarefas pelo receio de que outros não teriam a mesma capacidade de executá-las. 

Neste sentido, o arquétipo da Figura 78 trata dessa questão da centralização ou delegação das 

atividades do projeto. 
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Figura 78: Centralização e excesso de zelo prejudicam foco e prazos no longo prazo 
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De acordo com o arquétipo da Figura 78, para diminuir os problemas com atrasos, o 

gerente muitas vezes opta pela centralização das atividades e de fato consegue, com isso, 

diminuir os atrasos imediatos. No entanto, o aumento na centralização das atividades tende 

a reforçar o excesso de zelo por determinadas atividades, o que faz diminuir cada vez mais 

o foco do gerente em relação às atividades gerenciais. Na verdade, o foco em relação às 

atividades gerenciais é também uma forma de diminuir os atrasos do projeto, mas apresenta 

resultados mais demorados. 

Ou seja, cria-se um ciclo de reforço vicioso onde o excesso de zelo por uma 

determinada atividade, seja por gosto pessoal ou por preocupação com resultados, leva o 

gerente a diminuir seu foco em relação às atividades gerenciais para assumir essas atividades 

e, assim, tentar diminuir os possíveis atrasos. Assim, quando esse investimento apresenta os 

resultados esperados e atrasos são diminuídos ou não ocorrem, o gerente reforça seu 

pressuposto de que deve ter zelo pela atividade e o ciclo permanece crescendo. Esse ciclo, no 

entanto, demonstra uma transferência de responsabilidade em que o gerente opta por assumir 

a tarefa ao invés de assumir a gerência da mesma enquanto outros a executam. A segunda 

opção, na verdade, se mostra como mais arriscada no curto prazo. Cabe ao gerente, no 

entanto, refletir sobre sua capacidade de centralização destas atividades. Ou seja, ninguém é 

capaz de centralizar todas as atividades de risco quando os projetos crescem em tamanho e 

complexidade ou até mesmo quando passa a assumir novos projetos. Logo, é importante que 

este caso seja visto também pela perspectiva dos arquétipos do tipo Tragédia do Fator Comum 

explicados na Seção 4.2.7, que tratam de como recursos críticos podem vir a ser esgotados e, 

com isso prejudicar vários ciclos de crescimento que dependem deles. 

 
4.2.8.4- Soluções para o desconhecimento de informações do projeto 

 
Na sociedade da informação, é cada vez mais impossível uma única pessoa saber 

tudo. O gerente de projetos não poderia ser diferente. Logo, é bastante comum não se 

conhecer informações que podem ajudar no projeto. Neste sentido, mais de um entrevistado 

afirmou que sempre há o que se conhecer e aprender. O arquétipo da Figura 79 trata este 

desconhecimento como um dos possíveis problemas encontrados pelo gerente durante um 

projeto e avalia algumas das soluções apontadas pela pesquisa. 
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Figura 79: Soluções para o desconhecimento de informações do projeto 
 

De acordo com o arquétipo da Figura 79, portanto, para resolver o problema do 

desconhecimento de determinadas informações rapidamente, o gerente ou outro membro 

da equipe consulta especialistas na área. Isso, no entanto, pode representar mais custos do 

projeto quando o especialista é contratado para tal. Outra solução para este desconhecimento 

poderia ser uma eficiente gestão ou compartilhamento do conhecimento tanto entre os 

membros e partes interessadas do projeto quanto interprojetos. No entanto, esta não é uma 

solução fácil de ser implantada e os resultados nem sempre são imediatos. Se os custos do 

projeto são considerados elevados, então, a organização adia ainda mais o investimento 

financeiro e de tempo nesta solução. 

A segunda solução, portanto, é apontada pelo arquétipo como uma solução 

fundamental uma vez que tende busca formas eficazes de não apenas resolver o problema 

imediato, mas também manter registros que podem ser úteis para resolver este problema ou 

outro semelhante pelo próprio gerente, por outro gerente, ou ainda por outra pessoa da 

organização. Um dos avaliadores, inclusive, indicou que “é possível criar um mecanismo 

bastante rico quando se consegue compartilhar conhecimentos entre organizações parceiras”. 

Outro avaliador, no entanto, alerta que “é difícil materializar ideias em desenhos ou 

documentos escritos”. Cabe ao gerente, portanto, identificar mecanismos que favoreçam o 
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compartilhamento na medida em que se mostram eficientes para os envolvidos tanto para 

acrescentar conteúdo quanto para localizá-los quando preciso for. Na medida em que 

informações não são encontradas na base de conhecimento, consultas a especialistas devem 

ser realizadas. A questão-chave é, na verdade, que estas informações e soluções propostas 

pelos especialistas sejam devidamente registradas na base para futuras consultas. Da mesma 

forma, outras partes interessadas do projeto devem contribuir com informações que conhecem 

para enriquecer essa base continuamente. 

Outro exemplo de transferência de responsabilidade a partir do desconhecimento de 

informações ocorre quando se transfere esse poder totalmente para o cliente. Ou seja, o cliente 

é considerado especialista quando, na verdade, ele nem sempre sabe o que seria o resultado 

ideal a partir da conclusão do projeto. A Figura 80 a seguir mostra um arquétipo que busca 

analisar como essa solução pode se mostrar prejudicial para o andamento do projeto. 
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Figura 80: Soluções para o desconhecimento de informações do projeto II 
 

Segundo o arquétipo da Figura 80, para resolver o problema do desconhecimento de 

informações rapidamente, o gerente transfere o poder de decisão para o cliente, 

conseguindo entender melhor o cliente e diminuindo o seu nível de desconhecimento. Esse 

maior poder de decisão do cliente, no entanto, representa mais influência deste nas decisões, 

o que de certa forma diminui o controle gerencial da parte do gerente, aumentando as 
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chances de erros de decisão e prejudicando a qualidade da equipe. Outra solução para o 

desconhecimento de informações poderia ser um investimento eficiente em pesquisas e 

inovação, reforçando a qualidade da equipe. No entanto, esta não é uma solução fácil de ser 

implantada e os resultados nem sempre são imediatos. Com os erros de decisão provocados 

por falhas no controle gerencial, a organização adia ainda mais o investimento nesta solução. 

O gerente do projeto, portanto, deve ser capaz de compreender que informações o 

cliente é capaz de dar e quais informações precisam ser buscadas de outras formas. Pesquisas, 

por exemplo, podem ser necessárias para confirmar determinados pressupostos do cliente 

quando existe dúvida em relação a determinadas informações. É essencial, no entanto, que, 

como disse um dos avaliadores, “o cliente valide periodicamente as entregas intermediárias do 

projeto, fazendo que o custo das mudanças seja menor, pois à medida que se avança no ciclo 

de vida do projeto, os custos das mudanças podem ser maiores”. Ou seja, “o poder do cliente 

deve estar essencialmente em validar se o que a equipe do projeto está executando está de 

acordo com suas necessidades”. As informações, portanto, podem ser encontradas em grande 

parte junto ao cliente, mas há casos em que outras fontes precisam ser consultadas. Estas 

outras fontes podem ser da própria organização executora do projeto ou consultores externos 

que detém conhecimentos específicos do domínio do projeto. 

 
4.2.8.5- Estratégias para redução dos prazos 

 
Muitos gerentes de projeto buscam aumentar a eficiência em seus projetos e, entre 

outros fatores, a extensão dos prazos necessários para execução é um dos indicadores deste 

nível de eficiência alcançado. Assim, buscam cada vez mais ser capazes de reduzir estes 

prazos com o objetivo de aumentar a capacidade de atendimento a projetos da empresa. Neste 

sentido, o arquétipo da Figura 81 tenta explicar como os prazos maiores incomodam os 

gerentes de projeto e quais são algumas ações buscadas para reduzi-los. 
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Figura 81: Estratégias para redução dos prazos 
 

Prazos longos normalmente são considerados problemas uma vez que o cliente e a 

organização querem os resultados finais disponíveis o mais rápido possível. Na verdade, 

segundo o arquétipo da Figura 81, prazos longos implicam em mais custos do projeto, o que 

é ruim para a organização e para o cliente que pagarão mais caro. Neste sentido, busca-se 

aumentar o controle gerencial de forma a reduzir os prazos. Todavia, esta ação de esperar os 

custos crescerem para atuar com controle tende a diminuir as chances de sucesso do projeto, 

prejudicando inclusive a disponibilização de recursos pela organização. Por outro lado, o 

arquétipo indica que a partir da percepção de prazos longos, o gerente deve buscar fortalecer 

seu foco em relação às atividades gerenciais, buscando eficiência, comunicação, melhor 

entendimento do cliente com reforço da qualidade do produto de forma a favorecer o 

engajamento da equipe e sua capacidade de resolução de problemas, o que tende a 

resultar em prazos mais curtos. No entanto, seguir este segundo caminho para redução dos 

prazos pelo engajamento da equipe é demorado e fica mais difícil na medida em que o 

projeto evolui e as consequências de indisponibilidade de determinados recursos ficam 

mais evidentes. 

Assim, o arquétipo tenta explicar como soluções pontuais desenvolvidas a partir da 

percepção pontual dos problemas podem se mostrar ineficazes. Ou seja, tenta-se aumentar o 

controle quando o orçamento do projeto está ficando apertado. Na prática, estes custos 
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elevados já estão afetando o clima do projeto, o que tende a trazer prejuízos se uma solução 

imediata não for iniciada urgentemente. No caso demonstrado pelo arquétipo, por exemplo, os 

recursos começam a ficar escassos, o que pode vir a prejudicar o trabalho da equipe e do 

gerente no projeto. Portanto, este arquétipo recomenda que o gerente imediatamente aumente 

o controle gerencial ao perceber elevação nos prazos e custos, mas também simultaneamente 

reforce seu foco em relação às atividades gerenciais para recuperar a eficiência da gestão, da 

comunicação e dos resultados a partir de um melhor entendimento do cliente e de ações de 

motivação da equipe. Desta forma, a capacidade de resolução de problemas é maior tanto pelo 

gerente quanto por outros envolvidos no projeto, o que tende a reduzir os custos e prazos de 

uma forma mais duradoura. Subentende-se que, por este caminho, o gerente será mais capaz 

de compreender as causas que têm levado os prazos e os custos a ultrapassarem o planejado. 

 
4.2.8.6- Otimismo excessivo da equipe 

 
Uma característica peculiar apontada por um dos gerentes se refere aos prazos e 

recursos quando estimados pela equipe. Há, na verdade, uma tendência ao otimismo, ou seja, 

acreditar numa capacidade maior que a realmente existente. Neste sentido, o arquétipo da 

Figura 82 busca analisar quais as consequências destas ações e como podem ser solucionados 

problemas resultantes desse otimismo. 
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Figura 82: Otimismo excessivo da equipe 
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O otimismo excessivo da equipe se transforma em problema uma vez que prejudica 

as estimativas do projeto. De acordo com o arquétipo da Figura 82, para resolver os 

problemas gerados pelo otimismo excessivo, exige-se esforço da equipe e se consegue 

cumprir ou ao menos diminuir o impacto desse otimismo da equipe. No entanto, esforço da 

equipe gera também necessidade de controle gerencial e diminui, com o tempo, a capacidade 

de desenvolvimento de questões menos técnicas junto à equipe do projeto. Ora, uma das 

consequências favoráveis do desenvolvimento de questões menos técnicas pela equipe seria 

a redução do otimismo excessivo da equipe, mas esforços para desenvolvimento dessas 

habilidades não apresentam resultados rápidos. 

Na verdade, um dos entrevistados revelou que parte da equipe apresenta um alto grau 

de otimismo, o que pode vir a prejudicar o projeto. O gerente, no entanto, deve ter cuidado 

para que esse otimismo não prejudique os prazos e custos do projeto. Ou seja, deve escutar e 

conversar com a equipe, mas estabelecer acordos e prazos que considere factíveis a partir de 

sua experiência passada. Assim, é essencial que o gerente não permita que o otimismo da 

equipe não seja transferido para seus planos de entrega reais. Na verdade, a responsabilidade 

final é do gerente, mas o problema e as soluções adotadas findam por impactar o projeto como 

um todo. O arquétipo, por exemplo, revela como solução rápida e imediata uma exigência por 

maior esforço da equipe para cumprir os acordos percebidos como otimistas. É essencial, no 

entanto, que soluções fundamentais sejam procuradas de forma que haja perspectiva para 

crescimento da equipe em relação também a estas habilidades gerenciais e comportamentais. 

Esse desenvolvimento, todavia, exige investimentos para cumprir e tempo para apresentar 

resultados eficazes. Ainda assim, são investimentos muito importantes para que o problema 

não volte a ocorrer. Neste sentido, é essencial que o gerente seja capaz de identificar as causas 

dos problemas percebidos. Muitas vezes, segundo um dos entrevistados, problemas com 

estimativas são gerados a partir de má definição do escopo do produto ou do projeto, o que 

resulta em atividades que precisam ser ajustadas posteriormente. Na verdade, é essencial que 

seja feito um cuidadoso mapeamento dos riscos do projeto e esses riscos não podem ser 

deixados de lado.  

 
4.3- GUIA DE BOAS PRÁTICAS PARA A GESTÃO SISTÊMICA DE PROJETOS 

 
A partir da análise das recomendações estratégicas mapeadas nos pontos de 

alavancagem e alerta dos arquétipos revelados na Seção 4.2, foi elaborado um guia de boas 

práticas para a gestão sistêmica de projetos. Ou seja, todas as práticas apontadas neste guia 
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foram retiradas das recomendações dos arquétipos, sendo estas escritas de forma genérica 

para atender a situações mais amplas. Em função disso, é possível que, em sua maioria, sejam 

lidas como óbvias ainda que esta pesquisa tenha revelado que não são executadas pelos 

gerentes de projetos. Algumas, inclusive, são apontadas por outros guias de prática e, nestes 

casos, reforçamos sua relevância pela perspectiva do pensamento sistêmico, teoria de ação e 

aprendizagem organizacional. Ao final deste guia, também, as práticas foram relacionadas 

com os modelos de aprendizagem propostos por Argyris e Schön (1978, 1996) de forma a 

elucidar quais dessas práticas são alcançáveis somente pela aprendizagem de ciclo-duplo ou 

profunda.  

Com o objetivo de facilitar o entendimento, este conjunto de boas práticas foi 

classificado em categorias de acordo com as 9 áreas de conhecimento indicadas pelo PMI 

(2008): integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos 

e aquisições. Logo, a seguir são listadas 98 boas práticas que devem ser complementadas por 

técnicas e práticas indicadas por outros guias uma vez que as práticas aqui indicadas visam 

favorecer a eficácia das ações diante da perspectiva do pensamento sistêmico e da 

aprendizagem organizacional, mas não se propõem a ser completas por si só. 

 
4.3.1- Integração entre as Partes do Projeto 

 
De acordo com o PMI (2008), no contexto do gerenciamento de projetos, a 

integração inclui características de unificação, consolidação, articulação e ações integradoras 

que são essenciais para o projeto. Assim, são indicadas as seguintes práticas diante deste 

grupo de processos: 

(1) Sempre colocar planos em prática. De nada adianta criar um excelente plano se 

não for transformado em ações concretas. 

(2) Estimular uma evolução incremental do projeto. Observar que a velocidade de 

andamento do projeto tem um ritmo que cresce de forma incremental na medida 

em que cresce o entrosamento entre as partes interessadas e as características do 

projeto e do produto. 

(3) Balancear agilidade e burocracia de acordo com contexto. Analisar quais 

burocracias são, de fato, relevantes diante do contexto específico de cada projeto, 

eliminando aquelas que não implicam em benefícios importantes.  
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(4) Manter metas de prazo, custo e qualidade. Evitar ao máximo alterar metas de 

prazo, custo e qualidade, e relacionar o impacto nestas dimensões quando uma 

delas precisar ser modificada. 

(5) Manter-se atento ao projeto em momentos de sucesso e fracasso. Buscar 

monitorar continuamente as ações dos agentes durante todas as fases e processos 

do projeto, não apenas quando percebe conflitos ou outros fatores negativos para 

o projeto. 

(6) Mapear fatores que levam o gerente a diminuir o foco gerencial. Entre os 

possíveis fatores estão motivos e intenções ocultos do próprio gerente ou de 

outros atores influenciadores da decisão no projeto, condições ou pressões 

externas ao projeto e condições internas ao projeto. 

(7) Manter visão e foco gerencial nos macro-objetivos. Estabelecer metas 

estratégicas e analisar como cada ação do projeto contribui para alcançá-las. 

(8) Desacelerar a tomada de decisão em situações consideradas difíceis. 

Desacelerar decisões nos momentos arriscados e acelerar quando há urgência e 

baixa probabilidade e impacto dos riscos uma vez que decisões apressadas 

dificilmente resolvem problemas complexos, mas apenas adiam seus impactos. 

(9) Estabelecer nível de controle de acordo com necessidades do contexto. 

Avaliar quando e como pode exigir mais ou menos da equipe de forma a manter o 

andamento eficiente do projeto. 

(10) Acompanhar especialmente tarefas complexas ou novas para a equipe. 

Tarefas complexas precisam vir acompanhadas de maior foco do gerente. 

(11) Controlar o projeto de forma ágil. Ter respostas imediatas para tudo 

relacionado ao projeto, ainda que a resposta seja “Não sei, mas fulano sabe”. 

(12) Equilibrar o ritmo, volume e impacto do crescimento com os investimentos 

necessários em capacidade e infraestrutura. Monitorar continuamente os 

desempenhos em função do crescimento alcançado e das novas demandas destes 

por capacidades e infraestruturas do projeto. 

(13) Articular as ações dos diversos agentes do projeto. Compreender como as 

atividades dos diversos envolvidos estão articuladas de forma a mantê-las 

complementares. 



220 
 

 
 

(14) Atuar essencialmente nas variáveis sob as quais tem algum controle. 

Priorizar a ação nos fatores internos, evitando gastar muita energia para alterar 

condições externas mais rígidas. 

(15) Associar soluções rápidas às soluções fundamentais. Buscar aplicação 

imediata da solução mais rápida que tende a aliviar o problema e, 

simultaneamente, associá-la a solução fundamental. 

(16) Dedicar-se ao projeto de acordo com as necessidades do mesmo. O 

atendimento a outras demandas externas ao projeto deve ser cuidadosamente 

avaliado de forma a evitar que se torne um fator de limitação à eficiência da 

gestão dos projetos sob sua responsabilidade. 

(17) Estabelecer indicadores de crescimento. Monitorar o crescimento dos projetos 

enquanto a empresa amadurece de forma que a gestão dos projetos também seja 

cada vez mais madura e as mudanças não cresçam com o crescimento dos 

escopos dos projetos. 

(18) Avaliar os objetivos estratégicos do projeto para a empresa. Juntamente com 

os gestores da organização, devem ser avaliados e esclarecidos as contribuições 

estratégicas do projeto. 

(19) Agir de forma lenta e gradual quando se busca uma mudança efetiva de 

cultura. Entender que uma mudança de cultura leva um tempo para ser 

incorporada de forma eficiente e definitiva. 

(20) Integrar as atividades do projeto. Relacionar as atividades entre si de forma a 

compreender como estas se influenciam em relação a entradas, saídas, recursos, 

conhecimentos, entre outros fatores importantes para a execução de cada uma. 

 
4.3.2- Escopo do Projeto 

 
Segundo o PMI (2008), o gerenciamento do escopo do projeto inclui os processos 

necessários para garantir que o projeto inclua todo o trabalho necessário, e somente ele, para 

terminar o projeto com sucesso, estando relacionado principalmente com a definição e 

controle do que está e do que não está incluso no projeto. Logo, a partir da análise sistêmica 

da prática dos gerentes de projeto entrevistados, foram indicadas duas práticas neste sentido: 

(21) Definir limites do escopo pretendido. Definir os limites de crescimento do 

projeto em relação aos critérios de inovação pretendida, tempo de execução e 

orçamento, buscando monitorar o escopo do projeto e suas eventuais mudanças. 
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(22) Estabelecer metas realistas e desafiadoras para o projeto. Conhecer o 

potencial da equipe para balancear suas atividades e potencializar sua 

capacidade, evitando esforço excessivo ou subaproveitamento. 

 
4.3.3- Tempo 

 
Segundo o PMI (2008), “o gerenciamento do tempo do projeto inclui os processos 

necessários para realizar o término do projeto no prazo”. Assim, entre os processos indicados 

pelo PMI (2008) estão definir atividades, estimar recursos das atividades, estimar duração das 

atividades, controlar cronograma, entre outros. Neste sentido, foram classificadas nesta 

categoria as seguintes práticas a partir da análise dos resultados da pesquisa: 

(23) Identificar antecipadamente as competências e recursos necessários para 

executar cada atividade do projeto. Estabelecer conjunto de competências e 

recursos críticos para executar determinadas tarefas e definir formas de mantê-

los disponíveis para tal. 

(24) Dividir o projeto em etapas até que a previsibilidade seja possível. O projeto 

deve ser planejado num nível temporal em que se consideram mais realistas as 

previsões. 

(25) Reduzir prazos de forma paulatina e transparente. Entender que a redução 

de prazos precisa ser realizada a partir do conhecimento completo das condições 

da equipe, do projeto e da empresa. 

(26) Estabelecer prazos coerentes. Prazos devem ser equilibrados com o objetivo 

de permitir o trabalho confortável da equipe e favorecer a eficiência buscada 

pelas demais partes interessadas. 

(27) Esticar prazos de atividades imprevisíveis. Estabelecer prazos grandes para 

atividades cuja previsão é muito incerta de forma a dar condição de pesquisa e 

análise dos resultados. 

(28) Manter-se atento aos prazos acertados. Alterações nos prazos das atividades 

ou do projeto como um todo tendem a prejudicar a percepção do cliente em 

relação à qualidade do projeto. 

 
4.3.4- Custos do Projeto 

 
De acordo com o PMI (2008), “o gerenciamento dos custos do projeto inclui os 

processos envolvidos em estimativa, orçamentação e controle dos custos, de modo que seja 
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possível terminar o projeto dentro do orçamento aprovado”. Assim, as seguintes práticas são 

indicadas enquanto se pensa nos custos do projeto: 

(29) Avaliar investimentos de acordo com expectativas das partes interessadas. 

Avaliar como as ações e investimentos do projeto estão alinhados às 

expectativas de todas as partes interessadas. 

(30) Mapear como os diversos fatores do projeto implicam em custos. Manter-se 

consciente do quanto cada fator influencia positiva ou negativamente os custos 

totais do projeto. 

(31) Manter os custos sob controle. Evitar que os custos do projeto sejam 

percebidos pelos membros do projeto como limitados e pelos patrocinadores 

como exagerados. 

(32) Definir políticas de orçamento para cada dimensão existente no projeto. 

Estabelecer políticas que esclareçam os limites de investimento em cada área do 

projeto. 

(33) Atrelar investimentos aos objetivos estratégicos. Avaliar se os custos do 

projeto estão alinhados com os objetivos estratégicos do projeto e da empresa. 

(34) Avaliar orçamento sistemicamente e esclarecer os ajustes. Compreender os 

benefícios e prejuízos para o sistema como um todo a partir de alterações nos 

custos do projeto, avaliando se extrapolações ou reduções são pertinentes. 

(35) Investir antecipadamente em capacidades relevantes. Planejar investimentos 

de acordo com as expectativas de crescimento nas demandas para as capacidades 

críticas, tanto para os projetos atuais como para os projetos futuros. 

(36) Investir para reforçar o engajamento da equipe. Planejar investimentos em 

fatores que apresentam resultados favoráveis para o engajamento da equipe 

como gestão de pessoas, qualidade do ambiente ou gestão do conhecimento. 

(37) Planejar reduções de custos no longo prazo. Planos e investimentos de longo 

prazo precisam ser feitos para reduzir os custos dos projetos da empresa com 

eficácia. 

(38) Avaliar investimentos mais relevantes de acordo com contexto. Avaliar os 

investimentos mais eficazes no contexto de cada projeto e da empresa como um 

todo para decidir onde é melhor investir. 

(39) Envolver a equipe na redução de custos. Manter a equipe atenta para as ações 

que tendem a reduzir os custos do projeto, entre elas o bom entendimento do 
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cliente, o cuidado com riscos, a padronização de documentos, a capacidade de 

observação e a eficiência. 

 
4.3.5- Qualidade 

 
Segundo o PMI (2008), o gerenciamento da qualidade do projeto inclui os processos 

e as atividades que determinam as responsabilidades, os objetivos e as políticas de qualidade, 

de modo que o projeto atenda às necessidades que motivaram sua realização. Neste sentido, 

algumas das práticas mapeadas foram classificadas nesta categoria: 

(40) Adaptar novas técnicas ao projeto e à empresa. Procurar formas inovadoras 

de melhorar o desempenho e os resultados do projeto. 

(41) Planejar crescimento incremental em qualidade. Desenvolver políticas de 

qualidade com metas de longo prazo e marcos de curto prazo de forma a 

favorecer a percepção de evolução. 

 
 
 
4.3.6- Relacionamento com a Equipe do Projeto 

 
No gerenciamento dos recursos humanos do projeto, o PMI (2008) inclui os 

processos que organizam, gerenciam e lideram a equipe do projeto, que é composta de 

pessoas com funções e responsabilidades atribuídas para o término do projeto. Em função de 

sua grande importância para o pensamento sistêmico e aprendizagem organizacional, uma 

série de boas práticas foram listadas para melhorar o relacionamento com a equipe do projeto: 

(42) Assumir uma postura de líder aliado à equipe. Toda equipe precisa ser 

liderada e orientada para que se mantenha alinhada aos objetivos maiores do 

projeto, e o gerente precisa colocar-se como parceiro da equipe para tal. 

(43) Criar mecanismos de avaliação do alinhamento dos membros com suas 

atribuições. Analisar continuamente se os membros têm as competências e o 

grau de comprometimento necessários para desempenhar bem as tarefas a eles 

atribuídas. 

(44) Delegar tarefas sem transferir responsabilidades. O gerente deve manter-se 

consciente de que a responsabilidade permanece sobre ele mesmo quando delega 

tarefas para que outros executem. 
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(45) Estabelecer critérios para alocação das atividades de acordo com contexto 

do projeto e perfil dos membros. Identificar as variáveis mais influenciadoras 

da eficiência de cada membro da equipe na execução das atividades do projeto e 

potencializá-las nos critérios de alocação. 

(46) Dar oportunidades de crescimento a todos os membros da equipe. Oferecer 

estímulos para que todos possam também desenvolver competências além das 

quais suas atividades exigem. 

(47) Orientar o crescimento da equipe para desafios diretamente relacionados 

com as competências que se espera para o projeto e para a organização 

como um todo. Oferecer sempre novos desafios para os membros da equipe de 

forma que estes se desenvolvam cada vez mais enquanto alcançam os objetivos 

do projeto e da organização como um todo. 

(48) Criar políticas para reconhecimento pelos resultados alcançados. Oferecer 

estímulos quando resultados positivos são conseguidos e refletir coletivamente 

os resultados negativos. 

(49) Demonstrar a aplicabilidade prática dos resultados do projeto. Envolver a 

equipe com os resultados do projeto a partir da demonstração da utilidade destes 

para o cliente. 

(50) Contratar e treinar equipe avaliando perfil dos membros atuais, suas 

necessidades de desenvolvimento e características complementares carentes. 

Contratações e treinamentos devem ser focados na complementaridade a partir 

de deficiências da equipe atual, sendo esclarecidos os critérios que levaram a 

decisão. 

(51) Estimular continuamente a criatividade da equipe. A criatividade é uma 

capacidade que precisa ser estimulada uma vez que, sem desafios e estímulos 

adequados, a equipe torna-se cada vez mais mera executora de ordens. 

(52) Estimular continuamente o desenvolvimento de aspectos menos técnicos. O 

desenvolvimento destes aspectos reforça ao longo do tempo a qualidade da 

equipe e dos produtos desenvolvidos. 

(53) Compreender os fatores que influenciam o engajamento da equipe. Definir 

indicadores de engajamento de acordo com o perfil da equipe e características do 

projeto de forma a balancear as atribuições da equipe e mantê-la engajada 

durante todo o projeto. 
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(54) Criar uma atmosfera colaborativa entre as pessoas, equipes e projetos. 

Estimular as pessoas a se sentirem num ambiente de confiança, sinergia e 

colaboração em vez de concorrência. 

(55) Tratar conflitos sistemicamente. Compreender o conjunto de fatores que 

deram origem as tensões no ambiente e investir em formas para remover ou 

minimizar o impacto desses. 

(56) Explorar qualidades da equipe. Identificar e estimular as principais 

competências identificadas nos membros da equipe. 

(57) Apoiar e alinhar novas lideranças. Identificar líderes nas equipes e buscar 

mantê-los alinhados aos objetivos maiores do projeto e da empresa. 

(58) Compreender motivos e intenções por trás das justificativas dos agentes. 

Compreender os reais motivos e intenções que levam as pessoas do ambiente a 

agir de determinadas maneiras. 

(59) Manter-se continuamente próximo à equipe. Conhecer a equipe do projeto de 

forma a ampliar o que satisfaz e reduzir o que incomoda cada membro da equipe 

na relação com eles. 

(60) Manter-se aberto ao aprendizado e estimular o mesmo da equipe. Jamais 

acreditar que sabe tudo exigido pelo projeto, estando sempre disposto a aprender 

com os demais envolvidos. 

(61) Avaliar continuamente a capacidade da equipe para cumprir acordos do 

projeto. Avaliar a capacidade da equipe diante da realidade do projeto para 

realizar investimentos antecipados quando necessários, sem deixar de envolver 

fatores comportamentais. 

(62) Oferecer flexibilidade compatível com o contexto do projeto e da equipe. 

Flexibilidade deve ser acompanhada de confiança e, para tal, o gerente precisa 

ter segurança da capacidade da equipe de acordo com o contexto do projeto. 

(63) Investigar as ações do projeto, suas origens e consequências. Entender as 

razões que levam os responsáveis a agir de determinadas maneiras e estimular 

reflexões em torno das consequências positivas e negativas destas ações. 

 
4.3.7- Comunicações do Projeto 

 
De acordo com o PMI (2008), o gerenciamento das comunicações do projeto inclui 

os processos que visam garantir a geração, coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e 
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destinação final das informações sobre o projeto de forma oportuna e adequada. Assim, 

diversas práticas foram apontadas como importantes para uma comunicação efetiva entre as 

partes do projeto: 

(64) Identificar e formar alianças transparentes com as partes interessadas no 

projeto. O gerente deve ser capaz de formar alianças consistentes e 

transparentes com cada uma das partes interessadas visando mantê-las integradas 

e envolvidas com o projeto como um todo. 

(65) Identificar as competências complementares e úteis ao projeto das partes 

interessadas. Compreender quais as competências mais relevantes de cada 

agente e, então, apoiar-se nestas características. 

(66) Mediar eventuais interesses conflitantes entre as partes interessadas. 

Negociar interesses de forma que expectativas conflitantes sejam alinhadas para 

o sucesso do projeto. 

(67) Manter transparentes as expectativas das partes interessadas e os 

resultados do projeto. Manter os resultados do projeto alinhados com as 

expectativas de todas as partes interessadas. 

(68) Estimular a gestão e o compartilhamento do conhecimento. Compartilhar o 

conhecimento adquirido a partir das experiências no projeto de forma a 

contribuir para o crescimento coletivo. 

(69) Estabelecer critérios para percepção do progresso do projeto. Adotar 

métricas claras para monitoramento do projeto de forma que todas as partes 

interessadas conheçam o status atual. 

(70) Esclarecer como alcançar os objetivos do projeto. Os grandes objetivos e a 

forma como se pretende alcançá-los devem ser compartilhados e conversados 

com as partes envolvidas. 

(71) Registrar e refletir coletivamente lições aprendidas. Avaliar continuamente 

as atividades executadas durante o projeto de forma a registrar e comunicar erros 

para serem evitados e acertos para serem repetidos. 

(72) Refletir coletiva e antecipadamente sobre acordos a serem firmados. Criar 

uma política de reflexão pública sobre os acordos de forma a serem 

cuidadosamente pensados antes de assumidos. 
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(73) Aproximar o cliente do projeto. Saber se o trabalho está sendo executado de 

acordo com as expectativas do cliente e identificar eventuais falhas no 

entendimento inicial o quanto antes. 

(74) Estabelecer objetivos maiores do projeto e buscar alinhar os interesses 

individuais a estes. Os objetivos e resultados coletivos devem ser mais 

importantes que conquistas individuais isoladas. 

(75) Esclarecer mudanças no projeto. Explicitar claramente para as partes 

interessadas os motivos, razões e intenções de cada mudança e as consequências 

esperadas a partir dela, bem como ações adotadas pelo gerente para evitar novas 

mudanças no futuro. 

(76) Realizar reuniões sistemáticas. Estabelecer reuniões intermitentes para 

alinhamento das expectativas e resultados do projeto, buscando estabelecer 

formas cada vez mais eficientes de aproveitar este tempo para alavancar a 

produtividade do projeto. 

(77) Compartilhar decisões. Decidir de forma transparente as melhores ações 

envolvendo as partes interessadas e gerando comprometimento com os acordos 

assumidos publicamente. 

(78) Investigar publicamente teorias de ação. Refletir coletivamente sobre as 

diferenças entre o que se proclama e o que de fato se executa, refletindo sobre o 

que pode estar gerando tais diferenças. 

(79) Julgar desempenho com evidências. Indicar exemplos de acontecimentos para 

embasar opiniões subjetivas e evitar justificativas defensivas ao receber críticas. 

(80) Mapear onde encontrar as informações relevantes para o projeto. Saber 

onde encontrar as informações relevantes quando precisar delas (com cliente, 

organização, pesquisas, etc.). 

(81) Manter claras as estratégias adotadas em relação aos riscos do projeto. 

Explicitar para todos os envolvidos os atuais riscos do projeto, deixando claros 

os motivos que levaram a assumir cada um como tal. 

 
4.3.8- Riscos 

 
O gerenciamento dos riscos do projeto, segundo o PMI (2008), inclui os processos 

que tratam da identificação, análise, monitoramento e controle, e planejamento do 

gerenciamento dos riscos em um projeto de forma a aumentar a probabilidade e o impacto dos 
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eventos positivos e diminuir a probabilidade e o impacto dos eventos adversos nos objetivos 

do projeto. Assim, as seguintes práticas contribuem para execução destes processos: 

(82) Conhecer os próprios limites. Refletir seriamente em como suas forças e 

fraquezas afetam ou podem vir a afetar o desempenho das suas atribuições e seus 

relacionamentos com as pessoas. 

(83) Antever eventuais reações de outros agentes diante de suas decisões. 

Analisar como decisões por determinadas estratégias podem gerar reações de 

outros agentes envolvidos no sistema. 

(84) Ter cautela em suas reações a eventuais estratégias ameaçadoras. 

Compreender como suas reações a estratégias adotadas por outros agentes 

podem causar prejuízos ainda maiores ao ambiente. 

(85) Analisar impacto das decisões no curto e longo prazo. Avaliar o que as 

decisões podem vir a causar não apenas em reações imediatas, mas 

especialmente nos resultados planejados de médio e longo prazo. 

(86) Mapear as principais variáveis do projeto e manter-se atento a elas. Manter-

se atento ao sistema como um todo e às diversas formas que as variáveis podem 

se apresentar uma vez que cada uma delas tem tratamentos especiais e 

diferenciados. 

(87) Procurar causas profundas dos problemas aparentes. Enxergar além dos 

problemas aparentes e identificar as estratégias mais eficazes para evitar 

problemas futuros. 

(88) Remover ou minimizar o impacto das barreiras antes que elas se tornem 

críticas. Estar atento aos fatores limitantes, buscando não forçar o crescimento 

até que estes fatores tenham sido devidamente diminuídos ou eliminados. 

(89) Analisar como cada parceria do projeto pode ser desmantelada. Manter-se 

atento a possíveis ações isoladas que cada uma das partes pode executar e vir a 

prejudicar o ambiente como um todo. 

(90) Investir conscientemente no cuidado com riscos. Avaliar continuamente o 

impacto na eficiência do projeto enquanto se incorpora novas técnicas de análise 

e mitigação de riscos. 

(91) Definir indicadores para os riscos. Definir indicadores que o permitam avaliar 

o grau de riscos ao qual o projeto está submetido. 
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(92) Manter-se preparado para mudanças no projeto. Estar preparado e aberto 

para mudanças é um primeiro passo para garantir que será entregue o que o 

cliente deseja. 

(93) Balancear controle e inovação para evitar riscos. Mediar interesses por 

inovação e controle, que podem se mostrar divergentes em alguns momentos, 

sem deixar que um deles obstrua o outro. 

(94) Compreender os efeitos do tempo. Manter-se atento aos efeitos do tempo uma 

vez que muitas consequências só surgem ou são percebidas após um intervalo. 

(95) Avaliar metas sistemicamente. Avaliar os fatores favoráveis e desfavoráveis, 

tanto internos quanto externos, para alcance das metas. 

 
4.3.9- Aquisições 

 
Segundo o PMI (2008), o gerenciamento das aquisições do projeto inclui os 

processos para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados necessários de fora da 

equipe do projeto para realizar o trabalho, bem como administrar e encerrar essas aquisições. 

Neste sentido, alguns cuidados são importantes: 

(96) Estabelecer contratos com fornecedores. Definir acordos formais ou 

informais desde os primeiros contatos buscando manter claros os objetivos de 

cada parte e implicações em caso de mudanças. 

(97) Controlar negociações com fornecedores. Estabelecer cada negociação de 

acordo com necessidade de forma a não criar controle excessivo para 

negociações simples ou atropelar cuidados relevantes para negociações 

complexas. 

(98) Estar atento aos recursos críticos. Associar as aquisições à perspectiva de 

crescimento das atividades e suas demandas por recursos que precisam de 

reposição ou recuperação. 

 

4.3.10- Análise das Práticas na Perspectiva dos Tipos de Aprendizagem 

 
Conforme explicado anteriormente, muitas práticas podem ser lidas como óbvias ou 

recorrentes quando comparadas com outros manuais ou guias de gestão. É importante 

ressaltar, no entanto, que este trabalho buscou analisar o comportamento dos gerentes de 
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projetos na prática para, então, entender quais suas ações mais eficazes e quais desses 

comportamentos podem ser revistos com vistas a favorecer o desempenho gerencial.  

Neste sentido, Argyris e Schön (1978, 1996) apontam alguns indicadores que revelam 

quando determinadas ações exigem o aprendizado de ciclo duplo, ou seja, quando é necessária 

a transformação nos valores para que a ação seja realmente efetiva e não apenas a mudança de 

estratégias para alcançar os mesmos valores. Esta é uma característica extremamente 

relevante de ser conhecida, pois é, segundo Valença et al (2010), reveladora das estratégias 

mais eficazes para o aprendizado diante de situações dilemáticas, paradoxais, incompatíveis 

ou misteriosas. Em referência a Habermas e Schön, Valença (2009) lembra que existem duas 

classificações para as razões que caracterizam a ação: (1) razão instrumental quando se 

escolhem exclusivamente os melhores meios para garantir os fins e (2) razão substantiva 

quando há, inevitavelmente, a escolha de novos valores mais abrangentes, capazes de superar 

os impasses dilemáticos. Segundo o autor, a primeira classificação pode ser satisfeita com 

aprendizagem de ciclo único, mas somente pela aprendizagem de ciclo duplo é possível 

alcançar as razões substantivas. Neste sentido, inspirado em Argyris e Schön (1978, 1996) 

Valença (2007, 2009) defende que a aprendizagem de ciclo duplo é crítica quando se percebe 

(1) risco de ameaças, (2) ineficácia da estratégia corrente, (3) ambiente de indiscutibilidade, 

paradoxos e/ou mistérios, (4) recorrência de problemas (resolvidos com soluções precárias) 

ou (5) erros deliberados.  

É fundamental indicar quais as competências-em-uso ou quais os desafios de 

aprendizagem os gerentes de projetos vão lidar ou acionar para bem seguir as recomendações 

inerentes à natureza do projeto. Neste sentido, foi usado o Quadro 2 abaixo para servir de 

orientação para tais julgamentos. 

Quadro 2: Competências-em-uso exigidas ou desafios da aprendizagem do gerente de projetos 
 
Indicador Competências-em-uso ou desafios da aprendizagem 

1- Risco de ameaças 
Capacidade de reflexão das exigências e dilemas técnicos e 
relacionais 

2- Ineficácia da estratégia corrente 
Capacidade de refletir e aceitar a investigação potencial de novos 
valores e novos objetivos 

3- Ambiente de indiscutibilidade, 
paradoxos e segredos velados 

Capacidade de refletir e deliberar coletivamente sobre assuntos 
ameaçadores, contraditórios ou “indiscutíveis” 

4- Recorrência de problemas 
(resolvidos com soluções precárias) 

Capacidade de refletir sobre efeitos colaterais de decisões 
instrumentais parciais ou precárias e assumir ações transformadoras 

5- Erros deliberados 
Capacidade de refletir, investigar e deliberar coletivamente sobre 
“erros” deliberados contra o objetivo comum, em favor de 
interesses pessoais. Desconstruir as agendas “ocultas” 
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Portanto, as práticas indicadas neste guia foram analisadas diante destes indicadores 

com vistas a avaliar quais delas são somente alcançadas a partir da aprendizagem de ciclo 

duplo, sendo estas apontadas no Quadro 3 a seguir. 

Quadro 3: Práticas que exigem competências-em-uso ou aprendizagem de ciclo duplo 
 
Prática 1 2 3 4 5 
(5) Manter-se atento ao projeto em momentos de sucesso e fracasso      

(6) Mapear fatores que levam o gerente a diminuir o foco gerencial      

(8) Desacelerar a tomada de decisão em situações consideradas difíceis      

(9) Estabelecer nível de controle de acordo com necessidades do contexto      

(13) Articular as ações dos diversos agentes do projeto      

(15) Associar soluções rápidas às soluções fundamentais      

(19) Agir de forma lenta e gradual quando se busca uma mudança efetiva de cultura      

(34) Avaliar orçamento sistemicamente e esclarecer os ajustes       

(40) Adaptar novas técnicas ao projeto e à empresa      

(42) Assumir uma postura de líder aliado à equipe      

(43) Criar mecanismos de avaliação do alinhamento dos membros com suas 
atribuições 

     

(50) Contratar e treinar equipe avaliando perfil dos membros atuais, suas necessidades 
de desenvolvimento e características complementares carentes 

     

(52) Estimular continuamente o desenvolvimento de aspectos menos técnicos      

(53) Compreender os fatores que influenciam o engajamento da equipe      

(54) Criar uma atmosfera colaborativa entre as pessoas, equipes e projetos      

(55) Tratar conflitos sistemicamente      

(57) Apoiar e alinhar novas lideranças      

(58) Compreender motivos e intenções por trás das justificativas dos agentes      

(60) Manter-se aberto ao aprendizado e estimular o mesmo da equipe      

(63) Investigar as ações do projeto, suas origens e consequências      

(64) Identificar e formar alianças transparentes com as partes interessadas no projeto      

(66) Mediar eventuais interesses conflitantes entre as partes interessadas      

(67) Manter transparentes as expectativas das partes interessadas e os resultados do 
projeto 

     

(70) Esclarecer como alcançar os objetivos do projeto      

(71) Registrar e refletir coletivamente lições aprendidas      

(72) Refletir coletiva e antecipadamente sobre acordos a serem firmados      

(73) Aproximar o cliente do projeto      

(74) Estabelecer objetivos maiores do projeto e buscar alinhar os interesses 
individuais a estes 

     

(75) Esclarecer mudanças no projeto      

(77) Compartilhar decisões      

(78) Investigar publicamente teorias de ação      

(79) Julgar desempenho com evidências      

(82) Conhecer os próprios limites     

(84) Ter cautela em suas reações a eventuais estratégias ameaçadoras      

(86) Mapear as principais variáveis do projeto e manter-se atento a elas      

(87) Procurar causas profundas dos problemas aparentes      

(89) Analisar como cada parceria do projeto pode ser desmantelada      

(90) Investir conscientemente no cuidado com riscos      

(94) Compreender os efeitos do tempo      

(95) Avaliar metas sistemicamente      
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Assim, de acordo com o Quadro 3, foram identificadas 40 práticas que devem ser 

associadas a aprendizagem transformadora ou de ciclo duplo, sendo a grande maioria delas 

(90%) ações alavancadas a partir da percepção da indiscutibilidade ou de questões paradoxais 

relacionadas ao ambiente. Com 72,5%, o segundo indicador mais pertinente foi o tratamento 

dos riscos de ameaças e, com 62,5%, a percepção da ineficácia da estratégia corrente. Ainda, 

com 47,5% cada, os dois últimos, recorrência de problemas e erros deliberados, foram 

também percebidos como alavancadores de algumas das práticas do guia. Logo, as práticas do 

guia apontadas no Quadro 3 são alavancadas por ao menos um dos indicadores utilizados 

como referência. Assim, quando buscadas, devem ser associadas às respectivas competências-

em-uso relacionadas aos respectivos indicadores no Quadro 2. Portanto, são ações buscadas 

quando o gerente se encontra diante de situações que apresentam limites percebidos como 

insuperáveis, ou seja, quando se faz necessário refletir e transformar os valores de prática 

atuais. Essas práticas estimulam e desafiam os gerentes, portanto, a refletir, experimentar, 

inovar e validar novos valores e novas estratégias que poderão transformar determinadas 

situações.  
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5- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
A partir dos resultados apresentados, pode-se concluir que o gerente de projetos tem 

um papel extremamente relevante no contexto de uma organização projetizada, devendo 

assumir desde responsabilidades operacionais até estratégicas. Ou seja, o gerente é o 

profissional que representa o elo entre os gestores da organização e a equipe executora das 

atividades imprescindíveis para um projeto. Assim, deve ser visto não apenas como o 

principal responsável pelos projetos sob sua responsabilidade, mas também em função de suas 

grandes influências nas estratégias da empresa, na motivação dos recursos humanos, na 

qualidade do ambiente, na aprendizagem organizacional, nos níveis de aceitação de riscos e 

na capacidade de atendimento e crescimento da empresa como um todo, entre outras. 

Entender, portanto, a dinâmica que envolve os projetos sob a perspectiva do gerente de 

projetos nos permite compreender como é o seu comportamento em diversas situações do dia 

a dia. 

A partir da compreensão e reflexão do projeto em função de variáveis e relações 

sistêmicas, é possível para o gerente mapear arquétipos sistêmicos, o que aumenta sua 

capacidade de identificar como ações e mudanças nas estruturas podem levar a melhorias 

significativas e duradouras. Na verdade, enxergar arquétipos favorece a eficácia do gerente na 

medida em que suas ações passam a ser vistas em função das consequências diretas e indiretas 

no sistema. Ou seja, o gerente compreende o sistema e torna-se capaz de raciocinar e 

comportar-se de modo a intervir efetivamente sobre o ambiente. Faz-se necessário, portanto, 

que os gerentes de projeto desenvolvam competências relacionadas ao pensamento sistêmico, 

com o objetivo de reforçar essa capacidade de enxergar o todo. Para tal, é essencial uma 

desaceleração no processo reflexivo do gerente de projetos. Ou seja, cabe a ele manter-se 

atento ao projeto como um todo, identificando como as diversas partes do projeto se inter-

relacionam sistemicamente, de forma a causar situações problemáticas ou de sucesso. Com 

isso, o gerente deverá aumentar gradativamente sua capacidade de selecionar as variáveis 

mais relevantes em cada situação e, em seguida, de relacioná-las para construir os mapas e 

arquétipos sistêmicos. Com o tempo, a própria percepção de uma dessas estruturas tácitas 

profundas levará a uma desaceleração natural, uma vez que, enquanto os responsáveis pela 

decisão refletem, os arquétipos serão construídos e ajustados continuamente mediante testes 

públicos, até que sejam aceitos e se mostrem consistentes para os envolvidos. A tendência, 

portanto, é ocorrer uma redução no tempo despendido com debates retóricos e sem critérios 

claros já que as conversas se tornarão mais estruturadas nesta perspectiva. 
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Assim, com a prática do pensamento sistêmico, o gerente (e os demais membros da 

equipe) conseguirá identificar em ação seus próprios arquétipos, os arquétipos dos projetos 

sob sua responsabilidade e os arquétipos das organizações das quais faz parte. Ou seja, 

mapear os arquétipos em torno de si para, então, ser capaz de rever e refletir sobre suas ações 

anteriores, atuais e futuras. E, a partir do momento em que torna público qualquer desses 

arquétipos, será capaz de agir com mais consistência e eficácia, bem como ajudar os demais 

membros do projeto a atuarem de tal forma. Na verdade, a partir da integração dos arquétipos 

sistêmicos aos propósitos da aprendizagem organizacional e da gestão de projetos, é possível 

descobrir e operar sobre estruturas que revelem como agimos individualmente e enquanto 

equipe. Com isso, é possível realizar leituras apreciativas, sistêmicas e colaborativas da 

realidade e expandir o entendimento do contexto, favorecendo a análise retrospectiva e até 

preditiva dos possíveis comportamentos em cada situação específica. Essas leituras, por sua 

vez, influenciam diretamente na forma como as pessoas enxergam as situações, sendo 

ajudadas a perceber como contribuem ou podem contribuir para manter ou alterar seu estado 

atual, a saber o que é mais eficaz fazer diante da situação e a avaliar as possíveis 

consequências de cada ação associando a elas os potenciais riscos envolvidos. 

Neste sentido, esta pesquisa desenvolveu um glossário de variáveis relevantes para a 

gestão de projetos e as relacionou sistemicamente de forma a mapear e descrever possíveis 

situações vivenciadas pelos gerentes de projeto. Com isso, foram identificados 143 diferentes 

arquétipos sistêmicos, depois sintetizados em 64, cada um deles representando uma situação 

específica. Os arquétipos, na verdade, representam a dinâmica envolvida a partir da interação 

sistêmica entre um conjunto de variáveis. Ora, a todo instante as pessoas estão interagindo 

com múltiplas variáveis que se relacionam sistemicamente enquanto os arquétipos são 

formados. Se conhecidos, estes arquétipos ajudam a enxergar a situação específica sob uma 

perspectiva sistêmica, o que favorece a ação eficaz. Ou seja, eles revelam estruturas 

subjacentes capazes de explicar as situações pela perspectiva sistêmica, indicando 

características dificilmente percebidas pela maioria das pessoas. Ainda, eles expõem 

estratégias de ação mais eficazes para recuperar a situação, bem como estratégias para 

manter-se distante dos potenciais problemas. 

Em relação à análise comparativa das variáveis consideradas mais relevantes no 

discurso do gerente, em sua prática comportamental e na influência da mesma para o sistema 

como um todo, foram identificadas algumas conclusões impactantes. Assim, em seu discurso, 

o gerente coloca a qualidade do produto e da equipe, associadas ao entendimento do cliente e 
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ao sucesso do projeto como fatores mais críticos em sua gestão. Por outro lado, as variáveis 

mais influenciadoras do comportamento desses gerentes foram o controle gerencial e o 

engajamento da equipe, o que revelou o gerente com um discurso diferente de sua prática. Ou 

seja, apesar de afirmarem estarem preocupados com a qualidade do produto e da equipe, os 

gerentes revelam em seu comportamento maior preocupação com o controle do projeto e o 

nível de engajamento da equipe, características que se mostram mais relevantes para eles na 

prática, ainda que de forma tácita. Ainda, a variável que se mostrou mais impactante foi uma 

diferente dessas, o apoio administrativo que, de fato, se confirma como a variável mais crítica 

para o sistema como um todo uma vez que alterações nesta variável afeta positiva ou 

negativamente 82,6% das demais variáveis mapeadas. 

Assim, com apoio das variáveis, dos mapas e dos arquétipos sistêmicos, esta 

dissertação buscou mostrar que o gerente de projetos deve ser capaz de lidar com um grande 

conjunto de diferentes variáveis inter-relacionadas na realização de suas atividades, sendo a 

absoluta minoria delas vinculadas a questões técnicas. Ainda, foram identificados 

comportamentos diferentes para todos os gerentes entrevistados, o que indica a existência de 

muitas diferenças em cada ambiente particular. Ou seja, apesar de todos estarem concentrados 

na gestão de um projeto, não há um contexto idêntico a outro uma vez que cada contexto tem 

suas características próprias. Na verdade, mesmo as atividades gerenciais mais técnicas 

envolvem questões subjetivas, o que explica o fato de grande parte das variáveis identificadas 

serem de fato subjetivas. Assim, o contexto do gerente de projetos tende a ir muito além das 

questões analisadas em livros ou artigos, tratando de conhecimentos adquiridos somente a 

partir da experiência prática. 

Nessa perspectiva, esta dissertação descreveu 64 diferentes situações arquetípicas e, 

a partir da perspectiva sistêmica, identificou estratégias mais eficazes de atuação diante de 

cada uma delas, de forma a estruturar um guia de boas práticas para a gestão sistêmica de 

projetos. É importante destacar que, por tratar genericamente de ambientes de projetos, as 

recomendações deste guia devem ser ajustadas ao contexto específico de cada projeto, mas 

são em si genéricas e aplicáveis a qualquer contexto. Ainda, totalmente desenvolvido a partir 

das recomendações realizadas pela compreensão sistêmica das situações mapeadas, este guia 

deve funcionar como um complemento às técnicas e sugestões indicadas por outros guias, 

como o Guia PMBOK do PMI (2008) ou o ICB do IPMA (2006), de forma a favorecer a 

eficácia das ações diante da perspectiva do pensamento sistêmico e da aprendizagem 

organizacional. Foram identificadas, portanto, estratégias para a gestão sistêmica em todos os 
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grupos de processos indicados pelo PMI (2008) e em todas as fases do projeto, revelando que 

o desenvolvimento do pensamento sistêmico deve ser buscado continuamente, podendo 

beneficiar bastante o desempenho eficaz do gerente de projetos durante todo o projeto. 

Essencialmente, o guia defende que o gerente deve manter-se atento ao projeto como 

um todo, identificando como as diversas partes do projeto se inter-relacionam sistemicamente 

de forma a causar situações problemáticas ou de sucesso. Esta característica se mostra 

importante, pois, ao analisar as partes isoladamente, as pessoas são incapazes de identificar 

estruturas complexas com rapidez. Ou seja, as práticas sugeridas no guia estimulam os 

membros a visualizar as partes e o comportamento destas enquanto variáveis da estrutura 

como um todo. Neste sentido, o gerente deve estimular que suas ações e as das demais partes 

envolvidas sejam compreendidas em suas respectivas origens e realizadas com consciência de 

suas possíveis consequências. Assim, o guia indica estratégias que direcionem as tarefas 

executadas pelos gerentes para esta perspectiva, bem como para os muitos propósitos da 

aprendizagem organizacional, entre eles o envolvimento das pessoas, a comunicação 

transparente e a investigação profunda das ações. 

Assim, a pesquisa desenvolvida revelou que, na gestão de projetos, há sempre a 

possibilidade de o gerente ver-se diante de um arquétipo sistêmico. Na verdade, o gerente 

deve estar sempre atento aos possíveis arquétipos de forma a evitar que dinâmicas apontadas 

por estes se tornem problemáticas. Na medida em que desenvolve a competência de 

identificação dos arquétipos, o gerente torna-se capaz de embasar suas decisões e ações de 

forma estruturada e consciente. Com isso, há uma tendência que leva o gerente a ter mais 

consistência em suas ações e, na medida em que expõe estes arquétipos às demais partes 

envolvidas, aumenta a congruência entre a visão individual de cada membro e destes 

enquanto grupo envolvido com um objetivo comum. Logo, a prática gerencial é bastante 

favorecida pela visão sistêmica do gerente de projetos. 

Neste sentido, os gerentes de projetos devem atentar para os 64 diferentes arquétipos 

apresentados nesta dissertação e avaliar se em seus respectivos contextos pode haver ensejo 

de surgimento de um deles. Por outro lado, da mesma forma, muitas outras estruturas podem 

ser encontradas em todos os processos do gerenciamento de projetos. Na verdade, cada 

arquétipo apresentado indica sugestões de ação e propõe uma nova perspectiva para enxergar 

uma situação diferente, favorecendo a visão do todo. Assim, considerando estes arquétipos 

como modelo, novos arquétipos identificados pelos gerentes de projeto podem ser facilmente 

analisados para se chegar a conclusões das ações mais eficazes em situações diferentes das 
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apresentadas nesta dissertação. Logo, os gerentes contam com um conjunto de exemplos de 

roteiro de ação diante de situações arquetípicas específicas que servem como modelo para 

replicação em outras situações. 

 
5.1- LIMITAÇÕES 

 
Por envolver a análise dos dados coletados a partir de uma pesquisa de campo, esta 

dissertação apresenta uma primeira limitação que diz respeito ao tamanho da amostra 

analisada. Neste sentido, Chalmers (1993) sugere que tanto maior for o número de 

observações ou entrevistas, mais seguras seriam as conclusões, o que remete a uma inferência 

de que o conhecimento obtido a partir desta pesquisa é possivelmente replicável 

genericamente, pois, por maior que seja o número de observações ou experimentos será 

sempre limitado. Neste sentido, a amostra da pesquisa envolveu nove gerentes de projetos de 

diferentes setores, restringindo-se a gerentes atuantes no estado de Pernambuco. 

Outra característica importante defendida por Chalmers (1993) é que todas as 

proposições de observação são singulares já que resultam do olhar de um determinado 

observador num lugar e tempo específicos. Assim, realidades completamente diferentes 

poderiam ser encontradas numa próxima entrevista. Logo, os resultados apresentados de 

forma genérica precisam ser contextualizados. Ou seja, cada gerente de projeto deve ser capaz 

de avaliar como este guia de boas práticas e este conjunto de arquétipos pode realmente 

contribuir para sua prática, identificando aqueles arquétipos mais alinhados com seu contexto 

e as práticas mais coerentes com seu ambiente. No entanto, o modelo de pesquisa, de leitura 

da realidade e de definição das estratégias a partir dos arquétipos pode ser replicável e se 

mostra adaptável a qualquer contexto específico. 

Neste sentido, uma terceira limitação diz respeito justamente à escolha metodológica, 

uma vez que esta decisão invariavelmente influencia os resultados obtidos. Ou seja, se uma 

metodologia diferente estivesse sido escolhida, certamente resultados diferentes também 

teriam sido apontados. Em relação a essa questão, salienta-se que a metodologia escolhida 

buscou influenciar minimamente os resultados, sendo definida em função do objetivo 

principal de representação e análise sistêmica da gestão de projetos. 

Por fim, uma última limitação considera a dificuldade para se identificar e construir 

arquétipos sistêmicos sem apoio de ferramentas de software eficazes. Ou seja, analisar 

contextos e construir intuitivamente estas estruturas tende a ser bastante favorecida pelo uso 

desse tipo de ferramenta que permite cálculos robustos em torno de variáveis identificadas e 
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suas inter-relações. Esse tipo de ferramenta é opcional, mas seu uso favorece uma análise 

mais completa uma vez que a análise intuitiva se limita ao teste de possíveis suposições de 

arquétipos levantadas pelo pesquisador ou por outros envolvidos na pesquisa. Em 

contrapartida, o software faz um teste completo a partir de todas as variáveis e relações 

cadastradas de uma forma mais mecânica e, portanto, sem qualquer víeis. 

 
5.2- TRABALHOS FUTUROS 

 
Como perspectivas de trabalhos futuros, podemos citar: 

• O desenvolvimento de um software que permita o lançamento e compartilhamento 

de variáveis, relações e arquétipos entre gerentes de projetos de diversas áreas de 

forma a promover o aprendizado coletivo, eventualmente entre pessoas de 

diferentes empresas; 

• A criação de um sistema de avaliação da capacidade de compreensão sistêmica dos 

gerentes de projetos de forma a permitir que as pessoas possam realizar 

autoavaliações acerca desta competência, mapeando o quão sistêmico é e 

associando cada possível perfil de resultado a estratégias de ação para favorecer o 

desenvolvimento individual desta capacidade; 

• A realização de pesquisas semelhantes podendo (1) ser mais específico em relação 

ao contexto de gestão de projetos, mapeando detalhes de áreas ou setores 

específicos (setor público, tecnologia, inovação, etc.), de forma a construir uma 

análise comparativa dos resultados apresentados nesta dissertação com os 

resultados obtidos da análise específica ou (2) mapear outras atividades, áreas ou 

contextos de forma a compreender sistemicamente como os sistemas funcionam em 

torno de outras áreas de pesquisa (psicologia, educação, direito, etc.); 

• A própria repetição da metodologia descrita no capítulo 3, com número maior de 

participantes, em diferentes contextos, de forma a integrar novos dados aos 

resultados aqui já apresentados; 

• O detalhamento de como desenvolver e aplicar cada uma das práticas sugeridas no 

guia de forma a apresentá-lo num formato menos estratégico, apresentando 

exemplos e detalhes operativos relacionados a cada boa prática sugerida; 

• O desenvolvimento de um software que acelere outras etapas da metodologia 

utilizada, considerando que as entrevistas e posterior análise dos dados tiveram 

grande contribuição por uma única ferramenta utilizada e que poderiam ser ainda 
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mais eficientes se outras etapas da pesquisa (coleta, validação e apresentação dos 

resultados) pudessem ser diretamente envolvidas nesta ou noutras ferramentas de 

software; 

• Rebatimento das práticas sugeridas neste guia com práticas e técnicas de outros 

guias para gestão de projetos buscando mapear quais práticas são diferentes das 

existentes e como elas se complementam ou se contradizem. 

Resumidamente, a aplicação dos conceitos do pensamento sistêmico e da 

aprendizagem organizacional, especialmente dos arquétipos sistêmicos, pode agregar valor 

extraordinário a diversas áreas de pesquisa e setores empresariais. Neste sentido, a aplicação 

destes em outras áreas poderia redundar em contribuições acadêmicas relevantes. Da mesma 

forma, a gestão de projetos ainda é incipiente diante do seu potencial e crescimento, se 

apresentando como um excelente tema de pesquisas acadêmicas que buscam integrar teorias 

com a prática organizacional. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURAD A 

 
1- O que você espera do gerenciamento de um projeto?  

Enquanto gerente, que critérios você estabelece para considerar um projeto bem 
sucedido? 
Expectativas e opiniões em relação à dinâmica de projetos 

 
a- Quando você assume um projeto, o que mantém em mente como expectativas de bons 

resultados? 
b- Como você avalia suas melhores competências, aquelas que lhe dão autoconfiança para 

conduzir um projeto?  
c- Que avaliação você faz dos seus pontos fortes e fracos enquanto gestor de projetos? 

 
2- Descreva sua experiência como gerente de projetos?  

Quais as dimensões mais favoráveis e desfavoráveis da sua experiência como 
gerente de projetos? 
Contexto de trabalho e dinâmica do dia a dia 
 

a- Quais são as suas memórias ou lembranças mais significativas de desempenho seus que 
fizeram uma diferença?  

b- Quais foram os projetos que houve uma contribuição notável de sua parte? Como foi? 
c- Quais foram as situações em que você se sentiu em desconhecimento, ambiguidade, hesitação? 

 
3-  O que é crítico no gerenciamento de um projeto? Por quê?  

Fatores críticos e relevantes 
 

a- Defina, na sua opinião, até 4 critérios mais relevantes para qualquer gestor de projetos 
b- Em sua opinião, o que a literatura define como critérios de sucesso?  
c- Quais são os fatores mais frequentes para insucesso em gestão de projetos?  

 
4- Na próxima década, o que você considera que serão grandes inovações em gestão 

de projetos?  
Tendências e modelagem ideal 

 
a- Quais são as tendências de melhoras em gestão de projetos? 
b- Indique até 3 fatores que podem transformar ou inovar a gestão no futuro 
c- Indique até 3 competências essenciais de um gestor de projetos na próxima década 
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APÊNDICE B – MODELO DO QUESTIONÁRIO DE VALIDAÇÃO 

 
1- Título do Arquétipo 

Figura do Arquétipo 

 
Descrição do comportamento do arquétipo com as variáveis que aparecem no gráfico 
destacadas em negrito. Este texto busca explicar como as variáveis se relacionam de acordo 
com a mensagem proposta pelo arquétipo em questão. 
  

a- Alinhamento com sua prática (de fato já vivenciei algo semelhante) 
 Frequentemente 
 Às vezes 
 Raramente 
 Nunca 

 
b- Coerência com a realidade de projetos (não necessariamente já vivenciou algo 

semelhante, mas acredita que acontece em alguns projetos, independente de achar 
certo ou errado) 
 Adequado à realidade 
 Quase tudo faz sentido (favor indicar correções abaixo) 
 Quase nada faz sentido (favor indicar correções abaixo) 
 Totalmente equivocado (favor indicar correções abaixo) 

 
c- Comentários ou correções (se há equívocos, favor indicar onde, que frase ou 

trecho, poderia ser modificado, retirado ou acrescentado para o texto ficar mais 
adequado): 

 

 
d- Dados para contato 

Nome:  
E-mail:  
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APÊNDICE C – LISTA COMPLETA DAS VARIÁVEIS COLETADAS  E SUAS 

RESPECTIVAS DESCRIÇÕES 

 

Durante a pesquisa, foram apontadas subjetivamente pelos pesquisadores 93 variáveis 

presentes nas entrevistas analisadas, cada uma com particularidade específica. A seguir, é 

apresentada a lista completa de todas as variáveis e suas respectivas descrições de forma a 

evitar interpretações diferentes daquelas extraídas dos discursos analisados durante o 

desenvolvimento deste trabalho. 

1- Adaptação de técnicas à empresa: iniciativa de buscar adaptar técnicas aprendidas em 

livros, artigos, experiências de terceiros, etc. para os projetos do qual o gerente faz parte e 

a empresa como um todo. 

2- Agilidade nas decisões: velocidade com que lida com o processo de tomada de decisão. 

3- Alinhamento com missão da empresa: envolvimento da equipe e do gerente com a 

missão da empresa, ou seja, comprometimento da equipe com a empresa além do projeto 

do qual faz parte. 

4- Alinhamento da equipe: grau de envolvimento entre os membros da equipe de forma a 

se conhecerem e atuarem bem em conjunto. 

5- Amadurecimento da empresa: nível de maturidade da empresa em relação ao mercado 

em aspectos como gestão, finanças e produção. 

6- Ameaças: qualquer tipo de problema ou fator externo que possa causar algum tipo de 

prejuízo ao projeto. 

7- Apoio administrativo:  apoio financeiro, moral e técnico da alta administração (gestores 

da empresa) e demais patrocinadores do projeto. 

8- Aquisição de recursos: atividade que envolve a compra ou outra forma de obtenção de 

recursos necessários para o projeto. 

9- Atrasos: não cumprimento de prazos pré-estabelecidos ou retardamento de atividades. 

10- Avaliação de desempenho: atividade desenvolvida pelo gerente de formas variadas com 

o objetivo de avaliar o andamento das atividades da equipe. 

11- Benefícios e premiações: recursos físicos ou não que representem valor para a equipe 

dados a esta em função de bom desempenho. 

12- Capacidade de atendimento ao projeto: aptidão da empresa, da equipe e do gerente para 

cumprir as demandas exigidas pelo projeto ou projetos diante das condições atuais da 

empresa e do projeto. 
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13- Capacidade de escuta: aptidão do gerente de ouvir os membros da equipe, da empresa e 

as demais partes interessadas de forma a compreender os interesses e expectativas destas. 

14- Capacidade de observação (avaliação do impacto no todo): aptidão do gerente (e da 

equipe) para enxergar como determinadas ações ou variáveis influenciarão a equipe, o 

projeto e/ou a empresa como um todo. 

15- Capacidade de resolução de problemas: habilidade do gerente para resolver problemas 

pequenos ou médios que surgem no dia a dia do projeto. 

16- Centralização das atividades (não delegação): nível de concentração das atividades 

críticas do projeto em poucas pessoas de confiança ou no próprio gerente como 

responsável. 

17- Cobrança por resultados: ação executada pelo gerente para acelerar o trabalho da equipe 

para conseguir apresentar resultados do projeto mais rapidamente. 

18- Compartilhamento de decisões: capacidade do gerente de envolver a equipe e outras 

partes interessadas no processo de tomada de decisão. 

19- Competência política do gerente: desenvoltura do gerente em atividades que exigem 

negociações políticas e habilidades relacionais como persuasão. 

20- Competências técnicas do gerente: capacidade do gerente em desempenhar ou orientar 

atividades técnicas relevantes para o projeto, sejam de gestão ou desenvolvimento. 

21- Competitividade entre as empresas: nível de concorrência existente entre as empresas 

do ramo no qual o projeto se aplica. 

22- Complementaridade da equipe (alocação eficiente): nível de adequação técnica entre os 

membros da equipe de forma que cada um tem competências e habilidades específicas 

relevantes para o projeto. 

23- Comprometimento do gerente: empenho do gerente em relação do projeto. 

24- Comunicação: eficiência dos canais de comunicação disponíveis para o projeto ou 

empresa de forma que as pessoas são capazes de trocar informações relevantes. 

25- Conflitos: intrigas ou atritos (capazes de influenciar o projeto) entre membros da equipe 

ou eventualmente entre outras partes interessadas no projeto. 

26- Consulta a especialistas: abertura para consultar pessoas consideradas experientes em 

determinadas questão quando não se tem conhecimento do assunto. 

27- Contratação e treinamento da equipe: ação de aumentar a equipe e/ou investir em 

capacitação para a equipe envolvida no projeto. 
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28- Controle de qualidade: monitoramento do grau de qualidade com o qual as atividades do 

projeto vêm sendo desempenhadas tendo em vista mantê-lo elevado. 

29- Controle emocional (Inteligência emocional): capacidade do gerente de controlar suas 

emoções de forma a orientar a equipe e demais partes envolvidas no projeto a atuarem 

com maior consciência de suas ações e percepções. 

30- Controle gerencial: atividade realizada pelo gerente com o objetivo de monitorar o 

andamento do projeto, visando aplicar regras que aumentem sua capacidade de influência 

no projeto. 

31- Criatividade da equipe: capacidade da equipe de criação e fomentação de novas ideias 

que contribuam para o projeto e seus resultados. 

32- Cuidado com riscos: nível de atenção do gerente e demais envolvidos no projeto com os 

riscos buscando manter planejadas eventuais surpresas indesejadas. 

33- Cumprimento dos acordos pelo cliente: nível de comprometimento do cliente com os 

acordos estabelecidos tanto em questão de prazos, quanto escopo e custo. 

34- Custos do projeto: despesas (planejadas ou não) do projeto que implicam em diminuir os 

recursos financeiros disponíveis para outras atividades do projeto. 

35- Definição clara do projeto (alinhado às estratégias): clareza na definição do escopo e 

dos objetivos do projeto tanto para as partes interessadas buscando esclarecer sua 

relevância para estratégias da empresa e das outras partes. 

36- Demissões: ação realizada pelo gerente com o objetivo de afastar um membro do projeto. 

37- Desafios: atividades do projeto que exigem habilidades ou conhecimentos desconhecidos 

da equipe ou do(s) responsável(is) pela atividade. 

38- Desconhecimento de informações: falta de determinada informação importante para o 

projeto. 

39- Desenvolvimento de questões menos técnicas: investimento no desenvolvimento de 

habilidades comportamentais, políticas, emocionais ou outra habilidade não técnica para a 

equipe, gerente ou outra parte relevante para o projeto. 

40- Disseminação da cultura de gestão de projetos: dispersão dos conhecimentos e 

benefícios da gestão de projetos pela empresa. 

41- Eficiência do gerente de projetos: capacidade do gerente em gerar ou orientar a equipe 

para gerar resultados com os recursos disponíveis no projeto. 
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42- Engajamento da equipe: capacidade da equipe de se envolver emocionalmente com o 

projeto e seus objetivos de forma a se motivar além de suas obrigações técnicas com o 

mesmo. 

43- Entender características do projeto (pontos fortes e fracos): investigar os detalhes que 

envolvem o projeto, buscando avaliar quais suas características mais positivas e quais 

precisam ser melhoradas. 

44- Entender o que valor para o cliente: compreender os interesses (declarados ou não) do 

cliente de forma a tornar os resultados do projeto mais alinhados com as expectativas e 

necessidades do cliente. 

45- Equipe focada: capacidade da equipe de manter-se concentrada nas atividades do projeto. 

46- Erros de decisão: falhas cometidas em função de decisões equivocadas relacionadas ao 

projeto. 

47- Escopo do projeto: tamanho e complexidade do projeto. 

48- Esforço da equipe: nível de empenho exigido da equipe em função do excesso de 

atividades e pouco tempo disponível. 

49- Estímulos ao desenvolvimento da equipe: benefícios ou concessões oferecidas para a 

equipe de forma a facilitar ou instigar o desenvolvimento técnico e/ou comportamental 

dos membros ou da equipe do projeto como um todo. 

50- Excesso de zelo pela atividade (gosto pessoal): nível de envolvimento do gerente com 

determinadas atividades de forma a apontar até mesmo um gosto ou preferência pessoal 

pela mesma. 

51- Experiência da equipe: conhecimento prévio acumulado da equipe em função do tempo 

de trabalho com atividades similares às exigidas pelo projeto. 

52- Experiência do gerente: conhecimento prévio acumulado do gerente em relação à gestão 

de projetos. 

53- Feedback para equipe: habilidade do gerente em dar resposta a equipe em relação às 

atividades do projeto, especialmente as de responsabilidade de cada um de forma que 

estes possam saber seus erros e acertos na visão do gerente. 

54- Ferramentas de gestão de projetos: disponibilidade e uso efetivo de ferramentas que 

auxiliam o gerente do projeto em suas atividades. 

55- Flexibilidade do gerente: oposto ao controle, quando o gerente oferece liberdade a 

equipe e outros envolvidos no projeto de forma que estes possam indicar seus pontos de 

vista em relação a partes do projeto. 
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56- Foco em relação às atividades gerenciais: compromisso e tempo efetivo de dedicação do 

gerente com as atividades que visam a eficiência da gestão do projeto. 

57- Gestão de pessoas: ações específicas do gerente buscando potencializar as pessoas 

envolvidas no projeto. 

58- Gestão/compartilhamento do conhecimento: investimento em ações que visam criar um 

ambiente propício a troca de conhecimentos individuais que sejam relevantes para outros 

em determinadas atividades do projeto. 

59- Identificação das partes interessadas: mapeamento das pessoas e demais entidades 

envolvidas e/ou interessadas no andamento, sucesso ou fracasso projeto. 

60- Influência e impacto nas áreas da empresa: relevância das consequências do projeto ou 

atividades do projeto nos diversos setores ou áreas da empresa. 

61- Inibição do gerente: vergonha ou timidez do gerente para desempenhar atividades que 

envolvem relação com outras pessoas. 

62- Iniciativa do gerente: capacidade do gerente para agir por si mesmo, sem esperar ordens 

superiores, assumindo responsabilidades e iniciando atividades que considera importante. 

63- Inovação do projeto: grau de inovação do projeto, isto é, presença e complexidade de 

objetivos ainda não alcançados por outros projetos anteriormente. 

64- Integração: qualidade das relações existentes entre o projeto e áreas da empresa ou outras 

partes relevantes para o projeto. 

65- Lentidão nos processos organizacionais e burocracias: nível de burocracia exigido por 

outras áreas da empresa de forma a tornar lentos os processos necessários para o projeto. 

66- Liderança: capacidade do gerente de conduzir partes interessadas no projeto a trabalhar 

em equipe visando os mesmos objetivos e resultados para o projeto. 

67- Limitação de recursos: quantidade restrita de recursos para o projeto (abaixo das 

necessidades apontadas pelo gerente). 

68- Mudanças no projeto: modificações pequenas, médias ou grandes que ocorrem durante a 

execução do projeto e exigem replanejamentos. 

69- Negociação com fornecedores: quantidade de tempo dedicado a negociar preço, prazo e 

escopo com fornecedores de insumos necessários para o projeto. 

70- Otimismo da equipe: pensamento extremamente positivo da equipe e crença numa 

capacidade acima da real durante planejamento de forma a assumir acordos inalcançáveis 

com o gerente e outras partes do projeto. 
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71- Padronização dos documentos: desenvolvimento de modelos de documentos prontos 

para serem reutilizados em outras atividades, projetos ou áreas da empresa. 

72- Participação em seminários: apoio do gerente e/ou da empresa para participação em 

seminários que envolvam direta ou indiretamente o projeto, ou seja, para desenvolvimento 

individual de algum membro ou desenvolvimento do projeto em alguma dimensão. 

73- Personalização do projeto: capacidade da empresa de adaptar as características do 

projeto ao cliente e patrocinadores específicos. 

74- Pesquisas: atividades relacionadas pesquisas acadêmicas, de mercado ou tecnológicas 

relevantes para o projeto. 

75- Poder de decisão do cliente: força do cliente e impacto de suas opiniões no processo de 

tomada de decisão do projeto. 

76- Prazo (duração prevista): acordos de datas-limite entre as partes interessadas no projeto 

para execução de determinadas atividades ou do projeto como um todo. 

77- Precisão das estimativas: nível de acerto em relação às estimativas realizadas durante o 

planejamento das atividades do projeto. 

78- Qualidade da equipe: competências, habilidades e conhecimentos da equipe que a 

tornam efetivamente capazes de realizar bem as atividades do projeto. 

79- Qualidade de vida das pessoas: capacidade do gerente e da empresa de oferecer bem-

estar às pessoas envolvidas no projeto. 

80- Qualidade do ambiente: características do local de trabalho que conferem às pessoas que 

nele estão uma percepção de bem-estar e satisfação, bem como um clima amistoso entre 

os membros do projeto, incluindo o gerente. 

81- Qualidade do produto (satisfação do cliente): nível de alinhamento (ou superação) entre 

as expectativas do cliente e das demais partes interessadas nos resultados positivos do 

projeto com os resultados reais já obtidos. 

82- Rapidez e qualidade da informação: velocidade com que informações de qualidade e 

realmente relevantes para o projeto são distribuídas entre as partes interessadas. 

83- Reflexão sobre os resultados do projeto (lições aprendidas): tempo dedicado a análise 

de como as ações desempenhadas durante o projeto foram realizadas de forma a buscar 

entender como resultados fracos podem ser melhorados e resultados positivos podem ser 

potencializados em outras atividades do projeto ou em outros projetos. 

84- Reuniões sistemáticas: realização de reuniões rotineiras para acompanhamento do projeto 

e troca de informações consideradas relevantes. 
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85- Sobrecarga de trabalho: excesso de trabalho exigido para o gerente e/ou para a equipe 

do projeto. 

86- Sucesso do projeto: indicador de que os resultados do projeto estão sendo alcançados 

conforme expectativas dos envolvidos no planejamento e execução do projeto. 

87- Tempo disponível para o projeto: espaço de tempo entre a data atual e a data limite para 

término do projeto. 

88- Trabalho operacional (produção): trabalhos repetitivos que não acrescentam novos 

conhecimentos à equipe, mas necessários para alcançar os resultados do projeto. 

89- Transparência nos resultados/expectativas dos stakeholders: abertura do gerente e das 

demais partes interessadas no projeto para expor continuamente antes e durante o projeto 

suas expectativas e o grau de satisfação com os resultados alcançados. 

90- Uso de metodologias ágeis: nível de utilização de metodologias ágeis (metodologias que 

encurtam as entregas de produtos usáveis pelo cliente de forma a aproximar as partes 

interessadas) no projeto. 

91- Variedade de projetos na empresa: quantidade de projetos de diferentes áreas sendo 

desenvolvidos simultaneamente na empresa. 

92- Recursos disponíveis (financeiros, físicos, etc.): quantidade de verba e recursos 

disponíveis para o projeto. 

93- Visão planejada de longo prazo: capacidade do gerente de enxergar e planejar suas 

ações e as ações do projeto com foco nos resultados de longo prazo. 
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APÊNDICE D – LISTA COMPLETA DE VARIÁVEIS E SUAS RES PECTIVAS 

NOTAS E POSIÇÕES NAS LISTAS ORDENADAS 

 
Na tabela a seguir são apresentadas todas as variáveis consideradas na pesquisa pelos 

gerentes de projeto entrevistados. Como foram classificadas em três listas de ordenação 

diferente, esta tabela tem por objetivo explicitar as notas absolutas (N) recebidas por cada 

variável e sua respectiva posição na lista (P) em função desta nota para cada um dos critérios 

estabelecidos: Presença nos discursos (Presença), Frequência nos arquétipos (Frequência) e 

Peso holográfico (Peso).  

Variável 
Presença Frequência Peso 
N P N P N P 

Adaptação de técnicas à empresa 66,67% 10 11,19% 28 1,31% 31 
Agilidade nas decisões 33,33% 32 7,69% 38 0,90% 52 
Alinhamento com missão da empresa 11,11% 65 2,10% 65 0,71% 69 
Alinhamento da equipe 55,56% 15 11,89% 25 1,57% 20 
Amadurecimento da empresa 11,11% 66 4,20% 48 0,71% 67 
Ameaças 66,67% 11 13,29% 21 1,01% 39 
Apoio administrativo 66,67% 12 48,95% 4 2,35% 1 
Aquisição de recursos 11,11% 67 0,70% 84 0,45% 84 
Atrasos 33,33% 33 10,49% 30 1,61% 18 
Avaliação de desempenho 11,11% 68 1,40% 74 0,63% 77 
Benefícios e premiações 11,11% 69 2,10% 66 0,34% 89 
Capacidade de atendimento ao projeto 33,33% 34 6,99% 40 0,97% 47 
Capacidade de escuta 11,11% 70 1,40% 75 0,75% 64 
Capacidade de observação (avaliação do impacto no todo) 44,44% 21 13,29% 22 1,34% 28 
Capacidade de resolução de problemas 44,44% 22 11,89% 26 1,12% 36 
Centralização das atividades (não delegação) 11,11% 71 1,40% 76 0,49% 82 
Cobrança de resultados 11,11% 72 4,20% 49 0,63% 75 
Compartilhamento de decisões 33,33% 35 0,70% 85 1,01% 44 
Competência política do gerente 44,44% 23 4,20% 50 1,34% 30 
Competências técnicas do gerente 11,11% 73 2,10% 67 0,78% 60 
Competitividade entre as empresas 11,11% 74 0,00% 92 0,15% 93 
Complementaridade da equipe (alocação eficiente) 11,11% 75 1,40% 77 0,41% 86 
Comprometimento do gerente 33,33% 36 3,50% 55 1,49% 24 
Comunicação 44,44% 24 14,69% 18 1,68% 16 
Conflitos 44,44% 25 8,39% 34 0,97% 45 
Consulta a especialistas 11,11% 76 0,70% 86 0,37% 88 
Contratação e treinamento da equipe 33,33% 37 8,39% 35 0,97% 46 
Controle de qualidade 22,22% 47 8,39% 36 1,01% 40 
Controle emocional (Inteligência emocional) 22,22% 48 0,70% 87 0,93% 50 
Controle gerencial 77,78% 6 63,64% 1 1,90% 8 
Criatividade da equipe 22,22% 49 3,50% 56 0,49% 81 
Cuidado com riscos 55,56% 16 20,28% 13 1,94% 7 
Cumprimento dos acordos pelo cliente 22,22% 50 1,40% 78 0,71% 70 
Custos do projeto 77,78% 7 30,77% 11 1,16% 34 
Definição clara do projeto (alinhado às estratégias) 55,56% 17 10,49% 31 1,72% 15 
Demissões 11,11% 77 0,70% 88 0,45% 85 
Desafios 33,33% 38 14,69% 19 0,90% 51 
Desconhecimento de informações 33,33% 39 2,80% 59 1,23% 32 
Desenvolvimento de questões menos técnicas 33,33% 40 13,29% 23 1,34% 29 
Disseminação da cultura de gestão de projetos 11,11% 78 2,80% 60 0,86% 54 
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Eficiência do gerente de projetos 44,44% 26 34,27% 8 2,17% 3 
Engajamento da equipe 77,78% 8 60,14% 2 1,83% 12 
Entender características do projeto (pontos fortes e 
fracos) 

11,11% 79 6,29% 41 0,67% 72 

Entender o que valor para o cliente 88,89% 3 47,55% 5 2,09% 5 
Equipe focada 11,11% 80 2,10% 68 0,82% 58 
Erros de decisão 22,22% 51 1,40% 79 0,93% 49 
Escopo do projeto 77,78% 9 2,80% 61 0,97% 48 
Esforço da equipe 33,33% 41 13,29% 24 0,86% 53 
Estímulos ao desenvolvimento da equipe 11,11% 81 4,20% 51 0,56% 78 
Excesso de zelo pela atividade (gosto pessoal) 11,11% 82 1,40% 80 0,30% 90 
Experiência da equipe 11,11% 83 2,10% 69 0,78% 61 
Experiência do gerente 55,56% 18 9,09% 33 1,87% 11 
Feedback para equipe 44,44% 27 18,18% 14 1,34% 27 
Ferramentas de gestão de projetos 55,56% 19 9,79% 32 1,46% 25 
Flexibilidade do gerente 22,22% 52 2,10% 70 0,63% 76 
Foco em relação às atividades gerenciais 44,44% 28 34,27% 9 2,02% 6 
Gestão de pessoas 33,33% 42 13,99% 20 1,53% 21 
Gestão/compartilhamento do conhecimento 44,44% 29 15,38% 16 1,79% 14 
Identificação das partes interessadas 22,22% 53 6,29% 42 1,01% 41 
Influência e impacto nas áreas da empresa 22,22% 54 2,10% 71 0,86% 56 
Inibição do gerente 11,11% 84 0,70% 89 0,75% 66 
Iniciativa do gerente 22,22% 55 2,10% 72 0,75% 63 
Inovação do projeto 11,11% 85 4,90% 47 0,49% 80 
Integração 22,22% 56 7,69% 39 1,19% 33 
Lentidão nos processos organizacionais e burocracias 11,11% 86 2,80% 62 0,67% 74 
Liderança 66,67% 13 15,38% 15 1,90% 9 
Limitação de recursos 11,11% 87 1,40% 81 0,75% 65 
Mudanças no projeto 44,44% 30 8,39% 37 1,53% 22 
Negociação com fornecedores 22,22% 57 1,40% 82 0,37% 87 
Otimismo da equipe 11,11% 88 1,40% 83 0,49% 83 
Padronização dos documentos 33,33% 43 4,20% 52 1,16% 35 
Participação em seminários 22,22% 58 4,20% 53 0,75% 62 
Personalização do projeto 11,11% 89 0,00% 93 0,30% 91 
Pesquisas 22,22% 59 4,20% 54 0,78% 59 
Poder de decisão do cliente 11,11% 90 0,70% 90 0,19% 92 
Prazo (duração prevista) 88,89% 4 32,17% 10 1,87% 10 
Precisão das estimativas 33,33% 44 5,59% 45 1,01% 42 
Qualidade da equipe 88,89% 5 55,94% 3 2,17% 2 
Qualidade de vida das pessoas 22,22% 60 2,10% 73 0,56% 79 
Qualidade do ambiente 66,67% 14 39,86% 7 1,57% 19 
Qualidade do produto (satisfação do cliente) 100,00% 1 25,17% 12 1,08% 38 
Rapidez e qualidade da informação 22,22% 61 5,59% 46 1,42% 26 
Recursos disponíveis para o projeto 33,33% 45 6,29% 43 1,53% 23 
Reflexão sobre os resultados do projeto (lições 
aprendidas) 

11,11% 91 2,80% 63 0,86% 55 

Reuniões sistemáticas 33,33% 46 11,19% 29 1,68% 17 
Sobrecarga de trabalho 11,11% 92 11,89% 27 0,82% 57 
Sucesso do projeto 100,00% 2 47,55% 6 1,83% 13 
Tempo disponível para o projeto 22,22% 62 3,50% 57 1,01% 43 
Trabalho operacional 22,22% 63 6,29% 44 0,67% 73 
Transparência nos resultados do projeto e nas 
expectativas dos stakeholders 

55,56% 20 14,69% 17 2,13% 4 

Uso de metodologias ágeis 11,11% 93 0,70% 91 0,71% 71 
Variedade de projetos na empresa 44,44% 31 2,80% 64 0,71% 68 
Visão planejada de longo prazo 22,22% 64 3,50% 58 1,12% 37 
 


