


O conflito entre os membros da equipe ocorre quando o comportamento de uma pessoa ou de
um grupo impede ou dificulta a realização dos objetivos da outra parte, portanto é o choque ou
antagonismo entre pessoas, grupos, ideias. É muito comum, portanto necessita ser admitido,
entendido e administrado, no intuito de tirar o melhor proveito deste, pois podem ser
ocorrências valiosas como aprendizado.
As fontes de conflito entre os profissionais
e a organização podem ser observadas a seguir:
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Existem três tipos de conflitos:

• Conflito intrapessoal: existe em um mesmo indivíduo; há a diferença de entendimento sobre
os aspectos inerentes ao trabalho e seu ambiente; normalmente atinge o papel do indivíduo
na empresa, a carga de trabalho exercida, sobre os limites organizacionais ou funcionais, a
percepção dos demais em relação ao seu papel e as expectativas do superior e do
subordinado;

• Conflito interpessoal: surge entre os indivíduos; pode ocorrer entre os pares, subordinados
ou superiores, tanto profissional quanto pessoalmente. Os conflitos, na área profissional,
tendem a ser racionais e mais fáceis de resolver; os de característica pessoal normalmente são
irracionais e as soluções, mais complexas;
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• Conflito intergrupal: se desenvolve entre grupos de indivíduos; há a identificação a
um determinado grupo em detrimento a outro, principalmente no que tange a
valores pessoais, como confiança. Na organização, é muito comum a existência de
diferentes grupos, levando à geração de grandes conflitos.

Os conflitos, no projeto, são extremamente comuns, pois se reúnem pessoas de
diferentes características e formações, existindo fatores que devem ser considerados
para que ocorram no projeto:
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• O projeto é de caráter temporário e está instalado dentro de uma organização
permanente
• As pessoas são multidepartamentais e estão sobre outra supervisão e possuindo outros
subordinados;
• Osobjetivos podem ser díspares aos da organização (projeto Xorganização);
• Há pressões de várias partes, devido ao cronograma, restrições de custos, apresentação
de resultados etc.;
• Pode haver divergências entre as necessidades da organização e as dos clientes;
• Valores díspares entre o projeto, a organização e os indivíduos (indivíduo X projeto X
organização).
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O PMI acredita que um gerenciamento de projetos eficaz é indispensável para
converter estratégias de negócios em resultados positivos de negócios. Por causa da
crescente competição no mercado global, hoje em dia os gerentes estão sob grande
pressão para entregar projetos nos prazos e dentro (ou abaixo) do orçamento. Para
realizar isso, é preciso estabelecer prazos, definir tarefas, identificar itens de caminho
crítico, especificar e adquirir materiais, acompanhar custos e o valor agregado. O
planejamento das comunicações é essencial e necessário para que a gerência superior
possa ser informada sobre o andamento do trabalho possibilitando que determinadas
medidas sejam tomadas quando as coisas começarem a sair do eixo. Todas essas
práticas fazem parte do gerenciamento de projetos.
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Hoje em dia, o gerenciamento de projetos é encontrado em muitos setores diversos como
construção, sistemas de informação, saúde, serviços financeiros, educação e treinamento. As
pessoas que lideram projetos têm atualmente formações diversas e trazem para seus cargos
níveis de experiência diferentes como profissionais que trabalham no ambiente de
gerenciamento de projetos.

Para se preparar adequadamente para a função de gerente de projetos ou de membro da
equipe do projeto, elas precisam adquirir um entendimento básico dos processos e das áreas
de conhecimento que são comuns a todos os projetos.

Quando os conflitos forem de ordem intrapessoal, o indivíduo deve falar com o gerente do
projeto, seus pares e subordinados, com o objetivo de atingir a resolução. Quanto aos conflitos
interpessoais e intergrupais, recomenda-se que o gerente do projeto reúna, comunique e dê
ciência a todos de que os objetivos reconhecidos pelas partes só serão atingidos com a
cooperação de todos.
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As principais causas de conflitos em um projeto estão listadas a seguir:

• Cronogramas:desacordos com os prazos, sequenciamento das atividades etc.;

• Prioridades: divergência da sequência de atividades e tarefas que poderiam ser
adotadas para a conclusão do projeto;

• Recursos humanos: surgem na formação da equipe, devido ao recrutamento de
pessoas de outras áreas funcionais da organização;
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• Balanceamento de opiniões técnicas e de desempenho: desacordos em relação à
parte técnica e especificações de desempenho em projetos orientados para esse
fim; às vezes, são necessários vários ajustes;
• Procedimentos administrativos: conflitos voltados para a gerência e a
administração, de como será o gerenciamento do projeto e seu relacionamento,
definições de responsabilidades, objetivos do projeto, suporte administrativo e
interfaces;
• Custos: divergências sobre estimativas de custos das áreas de apoio e das diversas
partes do projeto; muitas vezes, os custos são sub ou superestimados.
• Conflitos de personalidade: desacordos por diferenças interpessoais e não por
questões técnicas.
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Observa-se que o projeto é uma fonte de conflitos, porém são possíveis medidas
preventivas, no intuito de prevenir ou minimizar seusefeitos.

• Conflitos intrapessoais: a organização deve estabelecer a descrição dos cargos e os limites
de autoridade e responsabilidade, deve incentivar a cooperação interna e não a competição,
e deve administrar com a participação de todos. Em relação ao projeto, deve procurar
integrar a equipe desde o início e estabelecer um clima de franqueza e de confiança entre
osintegrantes;
• Conflitos interpessoais: a organização, além do descrito anteriormente, deve estabelecer
princípios éticos que valorizem a reciprocidade e a cooperação, e deve estabelecer e divulgar
os critérios claros para promoções, prêmios etc. Em relação ao projeto, deve cultivar o
ambiente participativo em todos os níveis;
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• Conflitos intergrupais: deve-se
combater a formação de pequenos
grupos, incentivando, assim, a integração
entre todos.

A abordagem quanto à resolução de
conflitos deve priorizar a prevenção e/ou
sua rápida identificação, pois será mais
fácil administrá-los. Conforme Blake e
Mouton (1976), existem algumas formas
pelas quais os conflitos podem ser
resolvidos, conforme figura aseguir.

Figura 11 – Grade gerencial de Blake e Mouton –
administração de conflitos.
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