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RESUMO 

 

Atualmente é inegável que muitos projetos de software sofrem com falhas e 

insucessos. Cerca de 61% dos projetos passam por algum tipo de problema como: 

atrasos nos prazos de entregas; orçamentos acima do previsto; restrições em seus 

requisitos; e cancelamento antes de sua conclusão (Standish Group, 2013). A maior 

parte das decisões críticas de um projeto são tomadas logo nas fases iniciais do 

mesmo, este é um dos fatores determinantes para que o projeto venha falhar (Haji-

Kazemi et al. 2013). Essas decisões críticas estão sujeitas a sofrer algum tipo de 

impacto, sejam eles positivos ou negativos, devido aos altos níveis de incertezas no 

projeto. Quanto mais cedo às incertezas e seus respectivos sinais de alerta precoce 

forem identificados, o gerente de projetos terá mais tempo para a tomada de ações 

preventivas e corretivas apropriadas antes que as consequências negativas de um 

problema venham aparecer. Desta forma, o objetivo deste trabalho de conclusão de 

curso é ajudar os gerentes de projetos a realizarem uma melhor avaliação da 

percepção dos sinais precoces diante das incertezas. Como instrumento de apoio na 

pesquisa, será desenvolvida uma ferramenta que auxiliará na avaliação dos 

atributos de atenção plena ajudando na observação e percepção dos sinais de alerta 

precoce. 

  

Palavras-chave: Gerenciamento de incertezas, sinais precoces, atenção plena, 

fontes de incertezas. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Currently it is undeniable that many software projects suffer from faults and 

failures. About 61% of projects undergo some sort of problem as: delays in delivery 

times; higher than expected budgets; restrictions on your requirements; and canceled 

before completion (Standish Group, 2013). Most of the criticism of a project decisions 

are taken soon in the early stages of it, this is one of the determining factors for the 

project will fail (Haji-Kazemi et al. 2013). These critical decisions are likely to suffer 

some kind of impact, whether positive or negative, due to high levels of uncertainty in 

the project. The sooner the uncertainties and their early warning signs are identified, 

the project manager will have more time to take appropriate preventive and 

corrective actions before the negative consequences of a problem may appear. Thus, 

the objective of this course conclusion work is to help project managers to carry out a 

better evaluation of the perception of the early signs of the uncertainties. As research 

support instrument, a tool that will assist in the evaluation of mindfulness attributes 

helping the observation and awareness of early warning signs will be developed. 

 

Keywords: uncertainty management, early signs, mindfulness, uncertainties sources. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o mercado de desenvolvimento de software cada vez mais exigente e 

competitivo, o gerenciamento de projetos tornou-se fundamental como processo 

base de negócios para muitas empresas, tanto a nível estratégico como operacional 

[Perminova et al. 2008]. Processos e ferramentas de gerenciamento de projetos, 

habituais em engenharia de software, são fundamentais para o planejamento, 

organização, condução, monitoramento e controle de um projeto, tornando-se 

pontos determinantes na obtenção de êxito dos projetos. 

A ocorrência de falhas e insucessos é comum em projetos na área de 

Tecnologia da Informação (TI). De acordo com dados do Standish Group 

International (Standish Group, 2013) é possível constatar a baixa média de projetos 

entregues dentro do prazo, orçamento e com os requisitos acordados (projetos bem-

sucedidos), cerca de 39%. Outros 43% são entregue com algum tipo de atraso e/ou 

acima do orçamento e/ou com certas restrições a algum requisito acordado, além de 

18% dos projetos que são cancelados antes de sua conclusão ou entregues e nunca 

usados pelas empresas. Estes dados deixam evidenciados que o mercado de 

desenvolvimento de software necessita de melhorias em suas técnicas de 

gerenciamento de projetos [Kappelman et al. 2006]. 

O gerenciamento de projetos é uma tarefa complexa, onde é preciso estar 

sempre atento a fatores que podem levá-los ao fracasso. Gerentes de projetos não 

estão, muitas vezes, habituados a analisar e avaliar incertezas, não conseguindo 

adaptar sua forma de gestão a situação [Atkinson et al. 2006; Marinho et al. 2015; 

Perminova et al. 2008]. 

Projetos na área de TI passam por constante monitorização em termos de 

escopo, tempo e custos, além de buscar atender critérios de qualidade do produto. 

Tendo em vista que um dos fatores preponderantes tanto para o sucesso quanto o 

fracasso de um projeto é a questão da gestão da incerteza, nota-se que na gestão 

de risco do projeto não existe uma compreensão comum quanto ao que é incerteza. 

O termo incerteza é compreendido, em sentido amplo, como sendo uma "falta 

de segurança", o que em um contexto de projeto, significa a ausência de informação. 

Sendo assim, engloba não só os resultados probabilísticos, imprecisos ou 
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indefinidos, mas também uma imprecisão ou falta de clareza sobre um grande 

número de fatores que podem influenciar direta ou indiretamente o projeto [Sharma, 

2015].  

Marinho et al. 2015, define a incerteza em projetos de software como um 

fenômeno decorrente das limitações em perceber sinais que possam interferir no 

sucesso de um projeto. Sendo assim, algo que não se pode obter uma probabilidade 

de ocorrência, ainda que subjetiva. Esta dificuldade pode advir da falta de 

experiência, informações insuficientes, capacidade perceptiva ou mentalidade das 

pessoas envolvidas no projeto. 

Knight (1921) diz que o termo risco está associado a uma parcela passível de 

mensuração; o risco apresenta-se como incerteza mensurável, o que é diferente de 

algo não mensurável, de fato uma incerteza. 

Desta forma, concluo que a incerteza é simplesmente um termo que expressa 

ambiguidade e indeterminação no projeto. 

O fator incerteza demanda uma maior sensibilidade e atenção do gerente de 

projetos, pois nem sempre as incertezas são visíveis e claras. Sendo necessária 

uma maior percepção e atenção para fatores que podem interferir no projeto, seja de 

forma positiva ou negativa, tornando-se ameaças ou oportunidades [Perminova et al. 

2008]. 

Além deste capítulo introdutória, este trabalho de conclusão de curso é 

composto por 6 capítulos adicionais. Capítulo 2 apresenta um referencial teórico; 

Capítulo 3 descreve a metodologia utilizada para elaboração do presente trabalho; 

Capítulo 4 descreve o desenvolvimento da ferramenta de apoio; Capítulo 5 é 

composto pela avaliação dos especialistas através de entrevistas semi-estruturadas, 

além de uma análise dos resultados obtidos nas entrevistas e, finalmente, o Capítulo 

6 que contém a conclusão e trabalhos futuros. 

1.1 OBJETIVOS 

Esta seção contém os objetivos deste trabalho, gerais e específicos. 
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1.1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Com base na dificuldade em observar e identificar as incertezas pelos 

gerentes de projetos, este trabalho tem como objetivo realizar uma avaliação sobre a 

atenção plena dos gerentes de projetos na identificação e entendimento dos sinais 

precoces perante as incertezas. 

 

1.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Dos objetivos específicos deste trabalho, pode-se destacar: 

 

 Revisão da literatura, com objetivo de alcançar um melhor entendimento 

sobre a área do conhecimento; 

 O desenvolvimento de uma ferramenta que auxiliará na avaliação dos 

atributos de atenção plena dos gerentes de projetos. A ferramenta medirá o 

nível de aderência para cada atributo de atenção plena e irá propor algumas 

recomendações de acordo com o perfil do usuário; 

 Com auxílio da ferramenta, realizar uma entrevista semi-estruturada com 

especialistas sobre uma avaliação da atenção plena dos gestores de projetos 

para percepção dos sinais precoces diante das incertezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste capítulo, serão apresentados alguns conceitos sobre atenção plena e a 

forma como esta prática pode ajudar os gerentes de projetos em uma melhor gestão 

das incertezas. Também será apresentada uma conceitualização sobre sinais 

precoces e fontes de incertezas. 

 

2.1 ATENÇÃO PLENA DO GERENTE DE PROJETOS PARA UMA MELHOR 

GESTÃO DAS INCERTEZAS 

 

Segundo Haji-Kazemi et al. 2013, uma das maiores dificuldades encontradas 

pelos gerentes de projetos é ter de tomar decisões no presente sobre situações 

futuras. Onde as mesmas estão propícias a sofrer variações decorrentes de 

incertezas. 

Neste cenário, a adoção de algumas estratégias para gerenciamento depende 

diretamente de uma melhor compreensão das fontes de incerteza. Como cada 

projeto tem suas particularidades, as fontes de incertezas podem ser as mais 

diversas possíveis, sendo necessário o entendimento de suas diferenças e que 

medidas específicas devem ser tomadas. Essas fontes de incertezas podem advir 

de falta de conhecimento e entendimento de projetos adjacentes; inconsistência de 

informações a cerca do projeto; alterações no projeto e/ou prazos; entre outras. 

[Connor et al. 2013; Marinho et al. 2013] 

Na busca pela eliminação de toda incerteza, o gerente de projeto consome 

uma alta demanda de recursos, além de muitas vezes, ocorrer o 

desencaminhamento dos objetivos do projeto. Então a eliminação total das 

incertezas torna-se impraticável. Com este cenário, o controle da incerteza passa a 

ser a melhor opção [Cleden, 2012; Marinho et al. 2014; Perminova et al. 2008]. 

Um encadeamento de mudanças e arranjos de episódios inesperados podem 

causar um resultado imprevisto no projeto. Nas indústrias aeroespaciais, 

farmacêuticas, seguros, extrativista, agrícola, pecuarista e de construção civil para 

usinas nucleares, por exemplo, existem fatores que fogem ao controle dos gerentes 

de projetos, tais como: forma de manipulação dos produtos pelos usuários; 

condições climáticas; temperaturas; entre diversas outras variáveis que podem ser 
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fortes fontes de incertezas e causar o sucesso/insucesso do projeto [Cleden, 2012; 

Saunders et al. 2013]. Estas incertezas são difíceis de serem eliminadas em sua 

totalidade, por isso se faz necessário uma maior atenção plena por parte dos 

gerentes de projetos para aumentar a capacidade de perceber e corresponder de 

forma eficiente a ocorrências imprevistas na medida em que forem surgindo [Haji-

Kazemi et al. 2013]. 

O fato de gerentes de projetos não exercerem a atenção plena para investigar 

e ponderar sobre as fontes de incertezas no projeto, e consequentemente não 

adequar sua forma de gestão para a circunstância do mesmo, tem feito com que 

muitos projetos venham fracassar. A percepção e avaliação adequada dos sinais 

precoces na gestão de incertezas são primordiais para obtenção de êxito na escolha 

da metodologia que melhor se adequará ao projeto [Cleden, 2012; Haji-Kazemi et al. 

2013; Lombardi et al. 2010; Marinho et al. 2015; Williams et al. 2012]. 

O budismo já fazia menção a prática da atenção plena e trás a seguinte 

conceitualização, como podemos perceber no livro de Gyatso, G. K. Oito Passos 

Conscientes para a Felicidade – A Maneira Budista de Amar, 2007: 

 

“Plena atenção é prestar atenção momento a momento ao que é. Pelo fato de 

percebemos a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor com ignorância, através de 

padrões de pensamentos limitados, habituais e condicionados por delusões, nossa 

percepção e subsequente conceituação mental da realidade é fragmentada e 

confusa. A plena atenção ensina-nos a suspender temporariamente todos os 

conceitos, imagens, julgamentos de valores, comentários mentais, opiniões e 

interpretações. Uma mente atenta é precisa, penetrante, equilibrada e organizada. É 

como um espelho que reflete sem distorções tudo o que está diante dele”. 

 

Desta forma, os gerentes de projetos devem buscar uma maior sensibilidade, 

capacidade e atenção para conseguir identificar os sinais precoces e as fontes de 

incertezas. Para isso, se faz necessária à utilização da prática de atenção plena que 

nada mais é que um estado de espírito, onde o gerente precisa estar sempre atento 

as mais diversas situações inesperadas que possam vir a surgir [Cleden, 2012; Haji-

Kazemi et al. 2013; Lombardi et al. 2010; Marinho et al. 2015; Williams et al. 2012].  
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Em ANEXO I, encontra-se a tabela com o referencial dos trabalhos que 

serviram como base para desenvolvimento desta seção. 

 

2.2 FONTES DE INCERTEZAS EM PROJETOS 

 

A atenção plena ajuda os gerentes de projetos na identificação das fontes de 

incerteza, facilitando a análise e interpretação dos sinais precoces e auxiliando na 

escolha de ações, ferramentas e métodos mais adequados ao projeto [Haji-Kazemi 

et al. 2013; Marinho et al. 2015]. 

As maiores fontes de incertezas na área de projetos de software são 

provenientes do mercado, tecnologia, ambiente e sócio-humano [Marinho et al. 

2013]: 

 

 Mercado: a incerteza do mercado engloba clientes, fornecedores, 

sócios, parceiros e disposição atual do mercado e se refere às 

incertezas nas relações, objetivos e interesses desses agentes. A 

compreensão sobre o que os clientes precisam e seus problemas 

ajudam no melhor entendimento do mercado. Quanto mais conhecidas 

forem essas necessidades, menor será o índice de incerteza no 

projeto; 

 

 Tecnologia: refere-se ao tipo de tecnologia utilizada no projeto e ao 

nível de conhecimento técnico que o gerente de projeto e os 

componentes da equipe precisarão possuir; 

 

 Ambiente: fontes de incertezas relacionadas a ambientes externos a 

organização, ou até mesmo dentro da própria organização em 

subgrupos, podem gerar incertezas no ambiente interno; 

 

 Sócio-Humana: incertezas sócio-humanas estão relacionadas às 

formas como os integrantes da equipe se relacionam dentro da 

organização. Faz-se necessário observar e ter atenção com fatores 

como diferenças: culturais, religiosas, políticas, experiências pessoais 
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e valores. Estes fatores podem trazer problemas ao projeto como: 

atrasos, baixo desempenho, baixa produtividade, entre outros. Estes 

fatores precisam ser levados em consideração pelos gerentes para que 

os mesmos saibam lidar com as diferenças e conseguir extrair o 

melhor de cada membro da equipe na buscar pelo sucesso do projeto. 

 

Figura 1 – Fontes de incerteza [modificado]. 

 

Fonte: Marinho et al.2013. 

 

Uma vez identificados os sinais precoces e suas fontes de incertezas, cabe 

ao gerente de projetos realizar uma análise e interpretação destes sinais e decidir a 

melhor forma de trata-las, seja através da supressão da incerteza (atenuação dos 

efeitos da incerteza); adequação (uma margem de tolerância a incertezas é aceitável, 

desde que esteja preparado para uma resposta imediata); desencaminhamento 

(buscar evitar as áreas de incertezas quando possível) e pivotação (mudança de 
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objetivos do projeto em casos que a incerteza direciona o projeto ao fracasso) 

[Connor et al. 2013; Cleden, 2012; Marinho et al. 2014]. 

Para melhor definir a forma de tratamento, o gerente precisa buscar exercer 

as práticas da atenção plena para que possa identificar os sinais precoces e 

converter as incertezas em riscos de projeto. 

Em ANEXO II, encontra-se a tabela com o referencial dos trabalhos que 

serviram como base para desenvolvimento desta seção. 

 

2.3 SINAIS PRECOCES  

 

O termo risco de projeto é definido pelo PMBOK [36, p. 238] como sendo ''um 

evento ou condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito positivo ou um efeito 

negativo sobre pelo menos um objetivo do projeto, tais como tempo, custo, escopo 

ou qualidade''. Nota-se que para definição do termo risco foi utilizado o termo 

incerteza, ou seja, a definição de risco está ligada diretamente a definição de 

incerteza. Esta definição nos da subsídios para alegar que a Gestão de Incertezas 

de Projeto (GIP) está diretamente ligada à Gestão de Risco de Projeto (GRP) 

[Perminova et al. 2008]. Concluindo-se que uma boa gestão das incertezas podem 

ajuda em um melhor tratamento dos riscos do projeto. 

Nas fases iniciais de um projeto, realizar a elaboração de um planejamento 

das atividades e objetivos, mesmo se fazendo uso da Gestão de Risco de Projeto 

(GRP), não significa que o projeto irá obter sucesso. Isso se deve ao fato de 

algumas variáveis fugirem do controle do gerente de projetos. Essas variáveis são 

os sinais precoces que surgem através das fontes de incertezas de um projeto 

[Marinho et al 2014]. Nesta fase, é de extrema importância ter um entendimento 

amplo do projeto e das características que sejam pertinentes para todas as partes 

envolvidas, além de se fazer uso da Gestão de Incertezas em Projetos (GIP), estas 

ações ajudam a aumentar as chances de sucesso. 

Estas variáveis são fundadas em três dimensões: o sinal, o problema e a 

interpretação (ver Figura 2) [Hiltunen 2007]. 
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Figura 2 - Três dimensões: sinal, interpretação e problema [modificado]. 

 

Fonte: [Hiltunen 2007] 

 

As três dimensões são descritas da seguinte forma [Hiltunen 2007]: 

 

 O sinal: é a possível fonte e a representação real do objeto, no caso, a 

incerteza (o cachorro, ver Figura 3); 

 

 O problema: é a descrição do sinal precoce e o que esse sinal pode 

impactar no projeto (problemas que podem ser gerados pelo cachorro, 

ver Figura 3); 

 

 A interpretação: é a forma como o gerente de projetos enxerga e 

interpreta este sinal precoce levando-se em consideração sua 

sensibilidade de análise (interpretação do cachorro e suas ações, pelo 

gerente, ver Figura 3). 
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Figura 3 – Sinal, interpretação e problema [modificado]. 

 

Fonte: [Hiltunen 2007] 

 

Conceitualmente, sinais precoces, foram debatidos inicialmente por Ansoff em 

1975 e posteriormente em 1984, sendo contextualizado em projetos por Nikander 

em 2001 e em 2002 na sua tese de doutorado. 

Ansoff trás a seguinte definição sobre sinais precoces: “... primeiras 

indicações imprecisas sobre iminentes eventos impactantes ... tudo o que se sabe é 

que algumas ameaças e oportunidades vão surgir, mas a sua forma, natureza e 

fonte ainda não são conhecidas" [Ansoff 1984]. 

Já Nikander expressa sinais precoces como sendo: "um sinal precoce é uma 

observação, um sinal, uma mensagem ou algum outro item que é ou pode ser visto 

como uma expressão, uma indicação, uma prova ou um sinal da existência de algum 

futuro ou questão positiva ou negativa incipiente. É um sinal, presságio, ou indicação 

de futuros desenvolvimentos" [Nikander 2002]. 

Desta forma, a identificação de sinais precoces, nas fases iniciais do projeto, 

pode ajudar o gerente na identificação de fatores que possam impactar o projeto de 



21 

 

forma positiva ou negativa e dar, ao gerente, mais tempo para tomar suas 

respectivas medidas de aproveitamento, correção, prevenção e contenção [Haji-

Kazemi et al. 2013; Marinho et al. 2014]. Sendo assim, a identificação das incertezas 

depende diretamente da capacidade do gerente para identificação e interpretação 

destes sinais precoces. 

Em ANEXO III, encontra-se a tabela com o referencial dos trabalhos que 

serviram como base para desenvolvimento desta seção. 

 

2.4 ATRIBUTOS DE ATENÇÃO PLENA 

 

A incerteza em projetos é um evento decorrente da limitação de se enxergar 

os sinais precoces que podem vir a afetar de forma positiva ou negativa o sucesso 

do projeto [Marinho et al. 2015]. Esta dificuldade, descrita anteriormente, pode ser 

decorrente da falta de informações e/ou experiência e/ou conhecimento 

provenientes de várias fontes de incertezas, sejam elas: incertezas tecnológicas; de 

mercado; de ambiente; ou sócio-humanas.  

Weick e Sutcliffe (2011) observaram que os projetos que obtêm sucesso 

costumam apresentar cinco atributos principais em comum que foram adaptados por 

[Marinho et al 2015] através de uma extensa pesquisa para o contexto de projetos 

de software e serão apresentados a seguir: 

 

 Preocupação com falhas: buscar dentro da equipe pontos de vista 

diferentes a fim de encontrar os sinais precoces para algo com 

explicações aparentemente obvias. Buscar enxergar sinais que levem 

o projeto ao fracasso da mesma forma que se buscam os que podem 

levar ao sucesso; 

 

 Relutância em simplificar interpretações: o gerente busca uma 

melhor compreensão do que está acontecendo no projeto e existe uma 

predisposição para defender ideias preconcebidas e declinar das que 

não servem. Neste cenário, o correto é levar todas as evidencias em 

consideração;  
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 Sensibilidade às operações: faz-se necessário uma maior 

sensibilidade e atenção do gerente para uma melhor percepção dos 

sinais, onde estes, muitas vezes não são de fácil percepção; 

 

 Compromisso com a resiliência: ter em mente que qualquer enfoque 

do projeto está sujeito a incertezas, não existindo visões fora dos 

limites. A equipe tem de estar sempre preparada para enfrentar 

qualquer incerteza assim que a mesma for detectada;  

 

 Valorizar as competências: buscar ajuda de especialistas em 

determinadas áreas pode ser a melhor estratégia para resolver 

possíveis problemas no projeto. A equipe deve buscar aprender com 

este especialista a resolver o problema.  

 

Nesta seção foram apresentados os cinco atributos de atenção plena que 

nortearam as perguntas e recomendações da ferramenta de suporte desenvolvida 

neste trabalho de conclusão de curso 

Em ANEXO IV, encontra-se a tabela com o referencial dos trabalhos que 

serviram como base para desenvolvimento desta seção. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta os métodos que foram aplicados neste trabalho, que 

é de natureza qualitativa. 

As atividades foram divididas em fases, onde cada fase trás uma descrição de 

um conjunto de resultados obtidos. Embora os passos apresentados sejam 

genéricos, para esse trabalho em particular, o processo adota uma estratégia de 

modelagem dinâmica que corresponde a forma como os objetos interagem para 

realizar as operações, onde a representação gráfica é baseada em um diagrama de 

estados [Espíndola, E. C., 2007]. 

O primeiro passo da metodologia (ver Figura 4) é composto por uma pesquisa 

exploratória onde é realizado um levantamento, leitura e análise do material de 

estudo com o objetivo de adquirir conhecimento suficiente sobre os principais 

objetos de pesquisa deste trabalho de conclusão de curso. A pesquisa exploratória 

foi pautada pelas seguintes questões: 

 

 Como os gestores de projetos de software estão percebendo os sinais 

precoces? 

 

 Como está a aderência dos gerentes de projetos de software aos 

atributos de atenção plena? 

 

No segundo passo da metodologia, serão analisadas propostas, estratégias e 

frameworks para desenvolvimento da ferramenta. Essa fase terá como resultado a 

ferramenta suporte, que auxiliará na avaliação dos atributos de atenção plena 

juntamente com o protocolo de entrevistas. 

No terceiro passo será realizada uma entrevista semi-estruturada com 

especialistas onde a ferramenta será utilizada juntamente com um protocolo de 

entrevista para realizar uma avaliação dos atributos de atenção plena dos gestores 

de projetos diante das incertezas. 

O quarto passo da metodologia consiste na análise das avaliações das 

entrevistas semi-estruturadas e respostas obtidas através da ferramenta de 

avaliação.  
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Figura 4 - Metodologia de Pesquisa. 

 

Fonte: Autor. 

 

3.1 ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

Neste trabalho, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com a 

intenção de obter informações, junto a especialistas, sobre os atributos de atenção 

plena dos gestores de projetos diante das incertezas. 

Na entrevista semi-estruturada, o pesquisador tem uma lista de questões ou 

tópicos a ser cobertos (protocolo de entrevista), mas a entrevista em si, propicia uma 

relativa maleabilidade. As questões podem não seguir rigorosamente a ordem 

prevista no protocolo de entrevista e poderão até colocar questões que não se 

encontram no protocolo de entrevista, em função do decorrer da entrevista. Mas, em 

geral, a entrevista seguirá o que se encontra planejado [Conde, A.; 2009]. 

Segundo Santos, M. 2008, entrevista semi-estruturada aproxima-se mais de 

um diálogo, com foco em um assunto específico, do que em uma entrevista formal.  
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Uma das vantagens da entrevista semi-estruturada é sua maleabilidade e 

facilidade de rápida adaptação. Pode-se ocorrer ajustes à entrevista seja com 

relação ao indivíduo entrevistado ou às circunstâncias da entrevista. Ao mesmo 

tempo, a utilização de um protocolo de entrevista contribui para a organização dos 

dados obtidos. 

A entrevista semi-estruturada pode ser planejada (através da utilização de um 

protocolo de entrevista, como é o caso deste trabalho de conclusão de curso, ver 

ANEXO VI) ou acontecer espontaneamente. Este tipo de entrevista permite a 

obtenção de muitos e importantes dados que podem gerar informação quantitativa e 

qualitativa. 
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4. DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA 

 

Com o intuito de auxiliar na pesquisa deste trabalho de conclusão de curso, 

foi desenvolvida uma ferramenta que ajudará na avaliação dos atributos de atenção 

plena diante dos sinais precoces. Esta ferramenta servirá como apoio ao protocolo 

de pesquisa, realizando o cálculo da aderência dos atributos de atenção plena e 

gerando recomendações de boas práticas aos gerentes de projetos. Para a criação 

da mesma, focou-se em três categorias de aprendizado [Borges et al. 2013; 

Sampaio et al. 2015]: 

 

 Aprimorar Habilidades: sistemas com o objetivo de melhorar a 

capacidade dos usuários em atividades repetitivas e/ou complexas; 

 

 Maximização do Aprendizado: sistemas que buscam a otimização dos 

resultados do processo de aprendizado do usuário; 

 

 Mudança de Comportamento: sistemas que procuram estimular 

mudanças comportamentais aos usuários. 

 

Dentro destas categorias, a ferramenta tem por meta, fomentar três 

comportamentos fundamentais: conexão; contribuição e cultivação [Sampaio et al. 

2015]. 

 

 Conexão: trás o modo como os usuários da ferramenta se ligam ao 

conteúdo e aos meios que precisam para realizar seu trabalho; 

 

 Contribuição: se refere ao nível de contribuição, em termos de 

conhecimento, da ferramenta para com seus usuários; 

 

 Cultivação: é a aprendizagem e compartilhamento do conhecimento 

por parte dos usuários, que buscam e cultivam a colaboração entre os 

envolvidos no projeto. 
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4.1 REFERENCIAL DA FERRAMENTA 

 

A ferramenta e seu conteúdo (atributos, perguntas e recomendações) foi 

fundamentado e baseado no seguinte trabalho: 

 

 Dealing With Uncertainties in Software Project Management [Marinho et 

al. 2015]: neste artigo, uma pesquisa qualitativa foi conduzida por meio 

de entrevistas semi-estruturadas com 25 participantes. Entre os 

entrevistados, estavam gerentes de projeto de software e 

pesquisadores de gestão. O objetivo deste trabalho é explorar práticas, 

estratégias e técnicas, bem como fornecer um conjunto de 

recomendações para orientar os gestores, a fim de reduzir as 

incertezas em seus projetos. 

 

Com base nos cinco atributos de atenção plena (Preocupação com falhas; 

Relutância em simplificar interpretações; Sensibilidade às operações; Compromisso 

com a resiliência; e Valorizar as competências), e na pesquisa qualitativa realizada 

por Marinho et al. 2015, obtiveram-se as perguntas e recomendações que norteiam 

a ferramenta de avaliação deste trabalho. Marinho et al. 2015 apresenta para cada 

atributo de atenção plena uma série de perguntas e recomendações como 

apresentados a seguir: 

 

 Preocupação com falhas: 

o Perguntas e relação com as recomendações: 

1. A equipe busca olhar para as falhas e tenta compreendê-

las? (Relacionada com as recomendações: 1, 2, 3 e 4) 

2. Quando algo inesperado acontece, é que a equipe busca 

descobrir por que os objetivos não foram alcançados? 

(Relacionada com as recomendações: 1, 2, 3 e 4) 

3. A equipe leva em consideração os primeiros sinais e tenta 

aprender com eles? (Relacionada com as 

recomendações: 1 e 3) 
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4. A equipe considera os primeiros sinais como pontos que 

revelam perigos potenciais e não de êxitos, que 

demonstram a capacidade de evitar o desastre? 

(Relacionada com as recomendações: 1, 3 e 4) 

5. Se um membro da equipe comete um erro, não é esse 

erro usado contra ele? (Relacionada com as 

recomendações: 3, 4 e 5) 

6. Será que os membros da equipe reportam erros 

significativos mesmo que os outros não percebam os 

erros? (Relacionada com as recomendações: 1, 2 e 3) 

7. Os gestores procuram ativamente os primeiros sinais? 

(Relacionada com as recomendações: 1, 2 e 3) 

8. Membros da equipe se sentem à vontade para falar aos 

superiores sobre os problemas? (Relacionada com as 

recomendações: 3, 4 e 5) 

9. Membros da equipe são recompensados se detectarem 

sinais precoces ou potenciais questões problemáticas? 

(Relacionada com as recomendações: 3, 4, 5 e 6) 

 

o Recomendações: 

1. O gerente deve fomentar a capacidade reflexiva da 

equipe; 

2. O gerente deve promover a abordagem apreciativa para 

lidar com erros; 

3. O gerente deve sensibilizar os membros da equipe sobre 

a possibilidade de erros para que eles se sintam 

responsáveis e atentos aos sinais; 

4. O gerente deve criar uma cultura de aprendizagem para 

que todos possam compartilhar os erros e experiências; 

5. O gerente deve promover a auto-organização, a coesão 

da equipe, espírito de equipe, e uma abordagem crítica 

para lidar com as falhas; 
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6.  A equipe deve rever as metas do projeto e prestar 

atenção aos erros que não deveriam ocorrer. 

 

 Relutância em simplificar interpretações: 

o Perguntas: 

1. Os membros da equipe se esforçam para desafiar o 

status quo? (Relacionada com as recomendações: 1 e 3) 

2. Os membros da equipe se sentem à vontade para trazer 

problemas e questões difíceis? (Relacionada com as 

recomendações: 1, 2 e 3) 

3. Os membros da equipe costumam aprofundar a sua 

análise para entender melhor as incertezas em projetos? 

(Relacionada com as recomendações: 1 e 3) 

4. Os membros da equipe são incentivados a expressar 

diferentes visões? (Relacionada com as recomendações: 

1, 2 e 3) 

5. Membros da equipe são ouvidos com atenção, e 

raramente a visão de alguém não é ouvida? (Relacionada 

com a recomendação: 2) 

6. Os membros da equipe não são punidos quando relatam 

informações que poderiam interromper as operações? 

(Relacionada com as recomendações: 2 e 3) 

7. Quando algo inesperado acontece, é que os membros da 

equipe gastam mais tempo analisando e defendendo a 

sua visão? (Relacionada com a recomendação: 1) 

8. Os céticos são altamente valorizados? (Relacionada com 

as recomendações: 1, 2 e 3) 

9. Membros da equipe confiam uns nos outros? 

(Relacionada com a recomendação: 2) 

10.  Os membros da equipe mostram respeito uns pelos 

outros? (Relacionada com a recomendação: 2) 

 

o Recomendações: 
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1. A equipe deve levantar dúvidas na coleta informações: 

tente olhar além dos limites das suas expectativas; 

2. O gerente deve incentivar o respeito mútuo às diferenças 

para que todos possam expressar suas opiniões; 

3. O gerente deve fazer a equipe pensar sob outras 

perspectivas. 

 

 Sensibilidade às operações: 

o Perguntas: 

1. O gerente sempre prestando atenção ao que está 

acontecendo no dia-a-dia? (Relacionada com a 

recomendação: 1) 

2. Quando algum problema acontecer, existe alguém com 

autoridade para agir que esteja sempre acessível aos 

membros da equipe? (Relacionada com as 

recomendações: 4 e 5)  

3. Os membros da equipe têm o poder para resolver 

problemas inesperados que possam surgir? ? 

(Relacionada com a recomendação: 3) 

4. Durante um dia normal, os membros da equipe interagem 

o suficiente para se ter uma clara visão da situação atual 

do projeto? (Relacionada com as recomendações: 2, 3 e 

4)  

5. Os membros da equipe estão sempre à procura de 

feedback sobre as coisas que não estão indo bem? 

(Relacionada com as recomendações: 3 e 4) 

6. Os membros da equipe são familiarizados com as 

operações que vão além das suas próprias funções? 

(Relacionada com as recomendações: 3 e 4) 

7. Os gestores monitoram constantemente as cargas de 

trabalho e as reduzem quando são excessivas? 

(Relacionada com as recomendações: 1 e 5) 
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o Recomendações: 

1. O gestor deve sempre manter as informações passadas 

pela equipe, seja verbal ou não; 

2. Membros da equipe devem buscar falar. Só porque um 

membro notou alguma coisa, não deve presumir que os 

outros também notaram, a comunicação é importante; 

3. Membros da equipe devem desenvolver a capacidade de 

ser cético: Quando você é cético é provável que consiga 

fazer uma melhor avaliação das atividades realizadas e 

os comentários levantados podem apoiar ou contestar 

uma determinada atividade; 

4. O gestor deve fornecer feedback e incentivar as pessoas 

a ouvir; 

5. O gestor deve gastar tempo com membros da equipe 

após o trabalho diário. 

 

 Compromisso com a resiliência: 

o Perguntas: 

1. A maioria dos membros da equipe possuem habilidades 

para atuar sobre os problemas inesperados que possam 

surgir? (Relacionada com as recomendações: 2, 5 e 6) 

2. Os membros da equipe aprendem com os erros? 

(Relacionada com as recomendações: 1, 2, 4, 5 e 6) 

3. Há recursos para formação e reciclagem contínua dos 

membros da equipe? (Relacionada com as 

recomendações: 2, 3 e 6) 

4. Os membros da equipe possuem treinamento e 

experiência suficientes para desempenharem seu papel 

no projeto? (Relacionada com as recomendações: 2, 3 e 

6) 

5. Os líderes do projeto estão preocupados com as 

habilidades dos membros da equipe e desenvolvimento 
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de conhecimento? (Relacionada com as recomendações: 

2, 3 e 6) 

6. Os membros da equipe são estimulados a utilizar seus 

conhecimentos e habilidades de forma inovadora? 

(Relacionada com as recomendações: 1, 3, 4, 5 e 6) 

7. Existe uma preocupação com a construção de habilidades 

dos membros da equipe? (Relacionada com as 

recomendações: 2, 3 e 6) 

8. Membros da equipe possuem alguma rede de contato 

informal que, por vezes, pode ser usada para resolver 

problemas? (Relacionada com as recomendações: 1, 4, 5 

e 6) 

9. Membros da equipe confiam uns nos outros? 

(Relacionada com as recomendações: 3, 4, 5 e 6) 

 

o Recomendações: 

1. Aceitar que situações e incerteza desagradáveis são parte 

do projeto; 

2. Acredite e cultive habilidades e competências da equipe 

para lidar com situações difíceis e desenvolver a 

inteligência emocional; 

3. Nutrir sempre a confiança da equipe, especialmente em 

relação à crença de que são capazes de atingir as metas; 

4. Manter a calma em todas as situações; 

5. Sempre encontrar o lado positivo e até divertido de 

situações estressantes; 

6. Valorizar a maturidade da equipe. 

 

 Valorizar as competências: 

o Perguntas: 

1. A equipe é empenhada em fazer o seu trabalho? 

(Relacionada com as recomendações: 1, 2 e 3) 
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2. A equipe respeita uns aos outros mesmo que possuam 

atividades de outra natureza? (Relacionada com a 

recomendação: 1) 

3. Se algo incomum acontecer, a equipe sabe quem possui 

o conhecimento para responder a esta situação? 

(Relacionada com as recomendações: 1 e 3) 

4. Os membros da equipe sabem valorizar conhecimentos e 

experiências sobre o nível hierárquico? (Relacionada com 

as recomendações: 1 e 3) 

5. No projeto, as pessoas mais qualificadas para tomar 

decisões às tomam? (Relacionada com as 

recomendações: 1 e 3) 

6. Membros da equipe costumam tomar um problema 

prioritário até que o mesmo seja resolvido? (Relacionada 

com as recomendações: 1 e 2) 

7. Em geral, é mais fácil obter assistência especializada 

quando surge algo que a equipe não sabe lidar? 

(Relacionada com as recomendações: 1 e 3) 

 

o Recomendações: 

1. Cuidado com a falácia centralizada: O gerente precisa de 

especialistas para pensar de forma realista. É necessário 

que cada um aja de forma autônoma no âmbito do 

projeto; 

2. Estimular a imaginação como uma ferramenta para gerir a 

incerteza: Enfrentando incertezas, é necessário usar a 

imaginação. O uso de cenários pode ser um aliado na 

busca de possíveis soluções; 

3. Criar estruturas de decisões flexíveis: Não assuma que a 

perícia está no topo da hierarquia. Em caso de dúvidas 

ou problemas ocorrerem, tentar desviar a quem pode 

realmente ajudar. 
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4.2 REQUISITOS DA FERRAMENTA 

 

Neste capítulo serão explicitadas as especificações dos requisitos da 

ferramenta. Para o desenvolvimento da mesma, foram usadas: 

 

 As ferramentas IntelliJ IDEA e Xampp; 

 As linguagens: HyperText Markup Language (HTML), Cascading Style 

Sheets (CSS), JavaScript, Hypertext Preprocessor (PHP) e Structured 

Query Language (SQL); 

 O framework Bootstrap. 

 

Para utilizar a ferramenta, faz-se necessária conexão com a internet e uso 

dos seguintes navegadores browser: 

 

 Google Chrome (versão 51.0.2704.84 ou superior); 

 Mozilla Firefox (versão 47.0.0 ou superior). 

 

A ferramenta de suporte pode ser acessada através do endereço eletrônico: 

www.mindfulnessswproject.com 

 

 

4.3 PRIORIDADES DOS REQUISITOS 

 

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as 

denominações “essencial”, “importante” e “desejável”, onde [Júnior, C.; 2002]: 

  

 Essencial são os requisitos fundamentais para que a ferramenta entre em 

funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos primordiais, que têm que 

ser implementados obrigatoriamente; 

 

 Importante é o requisito sem o qual a ferramenta entra em funcionamento, 

mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser 

http://www.mindfulnessswproject.com/
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implementados, mas, se não forem, a ferramenta poderá ser implantada e 

usada mesmo assim; 

 

 Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas da 

ferramenta, isto é, a ferramenta pode funcionar de forma satisfatória sem ele. 

Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores da 

ferramenta, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que 

está sendo especificada. 

 

4.4 DESCRIÇÃO GERAL DA FERRAMENTA 

 

A ferramenta é um mecanismo que irá auxiliar na avaliação de 5 

atributos da atenção plena diante das incertezas. Os atributos são: 

Preocupação com falhas; Relutância em simplificar interpretações; 

Sensibilidade às operações; Compromisso com a resiliência; e Valorizar as 

competências [Marinho et al. 2015]. 

Utilizando a ferramenta, o usuário (em geral, gestor de projetos, gestor 

de inovação, líder de projeto, engenheiro de qualidade e engenheiro de 

software) poderá realizar uma melhor avaliação dos atributos de atenção plena 

para percepção dos sinais precoces no gerenciamento de projetos de software 

diante das incertezas. Isso será possível por meio de um questionário a ser 

respondido na ferramenta, que foca em atributos de atenção plena e seus 

respectivos sinais precoces.  

A ferramenta foi desenvolvida com intuito de servir como apoio na 

avaliação das entrevistas com os especialistas. 

 

Figura 5 – Relação da ferramenta com o referencial e as entrevistas 

 

Fonte: Autor 
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As perguntas deste questionário possuem uma escala Linket [Antunes 

da Cunha, L. M. 2007] graduada de 1 a 5 (onde o valor 1 corresponde a 

“discordo plenamente”; 2 corresponde a “discordo”; 3 corresponde a “neutro”; 4 

corresponde a “concordo” e o valor 5 corresponde a “concordo plenamente”) 

que precisam ser, obrigatoriamente, respondidas pelo usuário. 

Após o usuário responder todas as perguntas, a ferramenta fará o 

calculo da aderência para cada atributo, baseado nas respostas do usuário. A 

aderência significa o grau de atenção plena do usuário para aquele atributo. A 

aderência é calculada através da média aritmética das respostas do usuário 

para cada atributo. 

No final, a ferramenta irá propor algumas boas práticas ao usuário. 

Essas sugestões de boas práticas serão determinadas através da comparação 

da aderência do atributo em questão e os valores das respostas para aquele 

atributo. Caso o valor da resposta seja menor que o valor da aderência do 

atributo, a sugestão para aquela pergunta será exibida ao usuário. A relação 

entre as perguntas e suas respectivas recomendações foi descrita no início 

deste capítulo. No ANEXO V, pode-se visualizar alguns print screen das telas 

de apresentação, perguntas e resultados da ferramenta. 

 

4.5 – REQUISITOS FUNCIONAIS (RF) 

[RF001] Responder perguntas 

Descrição: Este requisito permite que o usuário responda todas as perguntas 

(obrigatoriamente) de todos os atributos. 

 Prioridade: Essencial. 

Entradas e pré-condições: ao entrar no link, serão exibidas as perguntas e o 

usuário precisa responder todas. 

Saídas e pós-condição: a ferramenta tem as respostas do usuário para 

calcular a aderência e propor boas práticas. 

 

[RF002] Resumo dos resultados 

Descrição: Neste requisito a ferramenta calcula a aderência de cada atributo 

e faz sugestões de boas práticas de atenção plena. 
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Prioridade: Essencial. 

Entradas e pré-condições: respostas fornecidas pelo usuário no RF001. 

Saídas e pós-condição: Mostra a aderência de cada atributo, e 

recomendações de boas práticas de atenção plena. 

 

4.6 – REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (RNF) 

[RNF001] Hardware e Software 

Visando criar um produto com maior extensibilidade, reusabilidade e 

flexibilidade, foi desenvolvido uma ferramenta web. Para seu desenvolvimento 

foram adotadas as linguagens HTML, CSS, Javascript, PHP e SQL. 

Prioridade: Importante 
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5. AVALIAÇÃO COM OS ESPECIALISTAS 

 

Com o intuito de ajudar na pesquisa, análise e avaliação deste trabalho de 

conclusão de curso foram realizadas entrevistas semi-estruturadas. Foi desenvolvido 

um protocolo de análise com especialistas sobre uma avaliação da atenção plena 

dos gestores de projetos para percepção dos sinais precoces diante das incertezas 

(ver ANEXO VI). Este protocolo norteou as perguntas das entrevistas. Juntamente 

com o protocolo de perguntas, foi utilizada a ferramenta de suporte para auxiliar nas 

avaliações dos atributos de atenção plena. A ferramenta de suporte foi 

disponibilizada através do endereço eletrônico: www.mindfulnessswproject.com  

  

5.1 – ENTREVISTAS 

 

Com o intuito de preservar a confidencialidade e respeitar o item 1.4 do 

protocolo de entrevista (ver ANEXO VI), os nomes dos entrevistados e suas 

respectivas organizações/empresas serão substituídos por letras seguidas de uma 

numeração que serão convencionados da seguinte forma: 

 

 Entrevistados terão seus nomes substituídos pela letra “E” seguida de um 

número de identificação. Exemplo: E1; E2; E5; 

 Organizações e empresas terão seus nomes substituídos pela letra “O” 

seguida de um número de identificação igual ao do entrevistado. Exemplo: 

E1 que trabalha na O1; E2 que trabalha na O2; E5 que trabalha na O5. 

 

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas de duas formas: 

 

 Presencial: onde o entrevistador realizou as perguntas do protocolo de 

entrevista e apresentou a ferramenta de suporte ao entrevistado; 

 Virtual: onde os entrevistados receberam por meio de correio eletrônico o 

protocolo de entrevista e o endereço eletrônico da ferramenta 

(www.mindfulnessswproject.com) e posteriormente devolvem respondidos 

ao entrevistador. 

 

http://www.mindfulnessswproject.com/
http://www.mindfulnessswproject.com/
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Dentro da categoria de entrevista Presencial estão os entrevistados: E1, E2, 

E3, E4 e E5. Na categoria Virtual estão: E6 e E7. 

A seguir, serão apresentadas as descrições dos entrevistados, de suas 

respectivas organizações e tipos dos projetos nos quais estão envolvidos e suas 

devidas considerações dentro da entrevista: 

 

 Entrevistado E1: o entrevistado E1 que trabalha na O1, possui uma 

experiência total de 21 anos na área e exerce atualmente o cargo de Chief 

Project Management Office (CPMO). E1 possui doutorado e está envolvido, 

direta ou indiretamente, com gestão de projetos há 17 anos. E1 definiu que a 

O1 se enquadra em dois grupos de classificação, que seriam Academia em 

primeiro e Governo em segundo e a mesma seria considerada como uma 

média empresa que atende ao mercado regional. O custo médio dos projetos 

em que E1 trabalha na O1, varia entre R$ 150.000 a R$ 1.000.000 e possuem 

em média um nível alto de complexibilidade. Normalmente E1 trabalha com 

uma equipe entre 7 a 20 pessoas com uma média de 4 a 6 anos de 

experiência e buscam usar tecnologia familiar incorporando novas tecnologias 

para desenvolvimento de seus projetos. E1 fez a seguinte descrição geral do 

seu projeto que é uma ação do Ministério da Saúde do Brasil: “O Programa 

utiliza a internet e recursos tecnológicos para oferecer serviços de 

teleassistência, tele-educação e telegestão para profissionais da rede pública 

de saúde, prioritariamente da Estratégia de Saúde da Família, contribuindo 

para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva de 

ampliar e melhorar o acesso à saúde para a população”. Após fazer uso da 

ferramenta de suporte para avaliação dos atributos de atenção plena, E1 

obteve os seguintes resultados da ferramenta: 

o PREOCUPAÇÃO COM FALHAS – Aderência de 40% 

Soluções propostas: 

 O gerente deve fomentar a capacidade reflexiva da equipe. 

 O gerente deve promover a abordagem apreciativa para lidar 

com erros. 
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 O gerente deve sensibilizar os membros da equipe sobre a 

possibilidade de erros para que eles se sintam responsáveis e 

atentos aos sinais. 

 O gerente deve criar uma cultura de aprendizagem para que 

todos possam compartilhar os erros e experiências. 

 O gerente deve promover a auto-organização, a coesão da 

equipe, espírito de equipe, e uma abordagem crítica para lidar 

com as falhas. 

 A equipe deve rever as metas do projeto e prestar atenção aos 

erros que não deveriam ocorrer. 

o RELUTÂNCIA EM SIMPLIFICAR INTERPRETAÇÕES - Aderência de 

40% 

Soluções propostas: 

 A equipe deve levantar dúvidas na coleta de informações: tente 

olhar além do limite das suas expectativas. 

 O gerente deve fazer a equipe pensar sob outras perspectivas. 

 O gerente deve incentivar o respeito mútuo às diferenças para 

que todos possam expressar suas opiniões. 

o SENSIBILIDADE ÀS OPERAÇÕES - Aderência de 43% 

Soluções propostas: 

 O gestor deve sempre manter as informações passadas pela 

equipe, seja verbal ou não. 

 O gestor deve fornecer feedback e incentivar as pessoas a ouvir. 

 O gestor deve gastar tempo com membros da equipe após o 

trabalho diário. 

 Membros da equipe devem desenvolver a capacidade de ser 

cético: Quando você é cético é provável que consiga fazer uma 

melhor avaliação das atividades realizadas e os comentários 

levantados podem apoiar ou contestar uma determinada 

atividade. 

 Membros da equipe devem buscar falar. Só porque um membro 

notou alguma coisa, não deve presumir que os outros também 

notaram, a comunicação é importante. 
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o COMPROMISSO COM A RESILIÊNCIA – Aderência de 53% 

Soluções propostas: 

 Acredite e cultive habilidades e competências da equipe para 

lidar com situações difíceis e desenvolver a inteligência 

emocional. 

 Sempre encontrar o lado positivo e até divertido de situações 

estressantes. 

 Valorizar a maturidade da equipe. 

 Aceitar que situações e incerteza desagradáveis são parte do 

projeto. 

 Manter a calma em todas as situações. 

 Nutrir sempre a confiança da equipe, especialmente em relação 

à crença de que são capazes de atingir as metas. 

o VALORIZAR AS COMPETÊNCIAS - Aderência de 54% 

Soluções propostas: 

 Cuidado com a falácia centralizada: O gerente precisa de 

especialistas para pensar de forma realista. É necessário que 

cada um aja de forma autônoma no âmbito do projeto. 

 Estimular a imaginação como uma ferramenta para gerir a 

incerteza: Enfrentando incertezas, é necessário usar a 

imaginação. O uso de cenários pode ser um aliado na busca de 

possíveis soluções. 

 Criar estruturas de decisões flexíveis: Não assuma que a perícia 

está no topo da hierarquia. Em caso de dúvidas ou problemas 

ocorrerem, tentar desviar a quem pode realmente ajudar. 

Sobre os resultados obtidos através da ferramenta, E1 fez as seguintes 

ponderações: 

o Observações gerais: “Há um forte risco destas recomendações serem 

óbvias para um GP (Gerente de Projetos) experiente, que pode tornar 

o uso deste procedimento pouco significativo neste contexto. Contudo, 

para iniciantes ou mesmo para o processo de formação de GPs 

(Gerentes de Projetos)  podem ser bastante úteis para dar uma direção 

e sentido nas ações a serem realizadas para superar os obstáculos 
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identificados neste diagnóstico. Por outro lado, considero significativo o 

processo com diagnóstico da aderência de atributos relevantes em 

Gestão de Incertezas em Projetos.”; 

o Compromisso com a resiliência: “Resiliência é uma “dynamic capacity” 

e, portanto o termo “compromisso” gera um desconforto. Talvez uma 

terminologia melhor fosse: "resilience development". Como dito, as 

recomendações parecem bem óbvias para um GP experiente.”; 

o Preocupação com falhas: “Boas (as sugestões da ferramenta), de uma 

forma geral. Porém são ações que um GP experiente deveria estar 

aplicando. Uma questão relevante é o fato de que "o que fazer" 

geralmente é de domínio, mas o segredo está em "como fazê-lo no 

contexto organizacional em estudo", uma vez que muitos outros fatores 

que não foram aqui levantados influenciam sua aplicação. Exemplo: 

refratariedade da cultura organizacional. O projeto está dentro de uma 

organização. É preciso olhar pra fora do projeto também...”. Outra 

observação sobre este atributo foi com relação à pergunta 5 da 

ferramenta: “Se um membro da equipe comete um erro, este erro não é 

usado contra ele?”. O entrevistado questiona se não seria o caso de 

ser uma afirmação ao invés de uma pergunta. 

o Para os atributos Relutância em simplificar interpretações, 

Sensibilidade às operações e Valorizar as competências as respostas 

de E1 foram: “Como dito, as recomendações parecem bem óbvias para 

um GP experiente.”; 

o Para o atributo Relutância em simplificar interpretações pergunta 4 

(Membros da equipe confiam uns nos outros?) e o atributo 

Compromisso com a resiliência pergunta 9 (Membros da equipe 

confiam uns nos outros?), E1 questiona que se tratam de perguntas 

redundantes, mas com contextos diferentes, isso poderia influenciar 

respostas distintas e por consequência gerar um viés na pesquisa. E1 

também questiona o significado de status quo na Pergunta 1 (Os 

membros da equipe se esforçam para desafiar o status quo?). 
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 Entrevistado E2: E2 trabalhou na empresa O2 como Gerente de Projetos. 

Possui doutorado e uma experiência total de 12 anos, onde 10 destes, 

envolvido de alguma forma com gestão de projetos. E2 classifica O2 como 

sendo uma Organização sem fins lucrativos que se enquadra como Micro 

Empresa que atende ao mercado nacional. Os projetos em que E2 trabalhou 

possuem um custo médio entre R$ 1.000.000 a R$ 3.000.000 e possuem um 

nível de complexibilidade considerado como “muito alto”. As equipes de E2 

possuem entre 21 a 50 pessoas com média de experiência entre 4 a 6 anos e 

que normalmente procuram o desenvolvimento dos projetos usando novas 

tecnologias. E2 descreveu da seguinte forma o contexto geral do projeto em 

que esteve envolvido: “Projeto inovador de pesquisa e desenvolvimento. 

Desenvolvido através de uma parceria entre uma Universidade e uma grande 

Empresa de Petróleo do Brasil. Tecnologia utilizada totalmente nova, 

podendo impactar na extração de petróleo e sais e contribuir para alavancar 

recursos de petróleo no Brasil.”. Após utilizar a ferramenta de suporte, E2 

obteve as seguintes aderências e recomendações: 

 

o PREOCUPAÇÃO COM FALHAS – Aderência de 67% 

Soluções propostas: 

 O gerente deve fomentar a capacidade reflexiva da equipe. 

 O gerente deve promover a abordagem apreciativa para lidar 

com erros. 

 O gerente deve sensibilizar os membros da equipe sobre a 

possibilidade de erros para que eles se sintam responsáveis e 

atentos aos sinais. 

 O gerente deve criar uma cultura de aprendizagem para que 

todos possam compartilhar os erros e experiências. 

 O gerente deve promover a auto-organização, a coesão da 

equipe, espírito de equipe, e uma abordagem crítica para lidar 

com as falhas. 

 A equipe deve rever as metas do projeto e prestar atenção aos 

erros que não deveriam ocorrer. 
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o RELUTÂNCIA EM SIMPLIFICAR INTERPRETAÇÕES – Aderência de 

80% 

Soluções propostas: 

 A equipe deve levantar dúvidas na coleta de informações: tente 

olhar além do limite das suas expectativas. 

 O gerente deve fazer a equipe pensar sob outras perspectivas. 

 O gerente deve incentivar o respeito mútuo às diferenças para 

que todos possam expressar suas opiniões. 

 

o SENSIBILIDADE ÀS OPERAÇÕES – Aderência de 74% 

Soluções propostas: 

 O gestor deve fornecer feedback e incentivar as pessoas a ouvir. 

 Membros da equipe devem desenvolver a capacidade de ser 

cético: Quando você é cético é provável que consiga fazer uma 

melhor avaliação das atividades realizadas e os comentários 

levantados podem apoiar ou contestar uma determinada 

atividade. 

 

o COMPROMISSO COM A RESILIÊNCIA - Aderência de 71% 

Soluções propostas: 

 Acredite e cultive habilidades e competências da equipe para 

lidar com situações difíceis e desenvolver a inteligência 

emocional. 

 Sempre encontrar o lado positivo e até divertido de situações 

estressantes. 

 Valorizar a maturidade da equipe. 

 Aceitar que situações e incerteza desagradáveis são parte do 

projeto. 

 Manter a calma em todas as situações. 

 Nutrir sempre a confiança da equipe, especialmente em relação 

à crença de que são capazes de atingir as metas. 

 

o VALORIZAR AS COMPETÊNCIAS – Aderência de 71% 
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Soluções propostas: 

 Cuidado com a falácia centralizada: O gerente precisa de 

especialistas para pensar de forma realista. É necessário que 

cada um aja de forma autônoma no âmbito do projeto. 

 Estimular a imaginação como uma ferramenta para gerir a 

incerteza: Enfrentando incertezas, é necessário usar a 

imaginação. O uso de cenários pode ser um aliado na busca de 

possíveis soluções. 

 Criar estruturas de decisões flexíveis: Não assuma que a perícia 

está no topo da hierarquia. Em caso de dúvidas ou problemas 

ocorrerem, tentar desviar a quem pode realmente ajudar. 

 

Após obtenção dos resultados e recomendações da ferramenta, E2 fez as 

seguintes ponderações: 

 

o Compromisso com a resiliência: “Acredito que as recomendações estão 

aderentes com o estado atual do projeto. O que me chamou atenção 

foram: “Aceitar que situações e incerteza desagradáveis são parte do 

projeto.” E “Manter a calma em todas as situações.” Por ser um 

projeto inovador e com muita incertezas, a equipe precisa se manter 

aderente a resiliência”. 

 

o Preocupação com falhas: “De acordo (com as recomendações)! Pontos 

que são extremamente importantes: fomentar a capacidade reflexiva 

da equipe, promover a abordagem apreciativa para lidar com 

erros...interessante que as recomendações refletem diretamente com 

o atributo e com melhorias necessárias no contexto do meu projeto”. 

 

o Relutância em simplificar interpretações: “Excelente! Coletar 

informações, olhar além do limite, fazer com que a equipe pense sob 

outras perspectivas, e incentivar respeito. Acho que são pontos que 

devem conter em qualquer projeto e que devo melhorar 20% no meu.” 
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o Sensibilidade às operações: “Concordo com todos. Em especial 

desenvolver a capacidade cética dos membros da equipe. Acho difícil, 

mas concordo que contribui para maturidade do projeto.” 

 

o Valorizar as competências: “Descentraliza; Valorizar a imaginação; e 

Criar estruturas flexíveis. Recomendações essenciais e necessárias 

para melhoria do meu projeto.” 

 

 Entrevistado E3: E3 que trabalhou na O3, possui 18 anos de experiência 

total, onde destes, 6 anos envolvida de forma direta ou indireta com gestão de 

projetos. Atualmente exerce o cargo de professora Universitária e possui o 

nível de formação de doutorado. E3 classificou O3 como uma Organização 

com fins lucrativos e em relação ao tamanho é classificada como uma 

Pequena Empresa que atende ao mercado regional. O custo médio dos 

projetos em que E3 trabalhou está entre R$ 50.000 a R$ 150.000 e um nível 

de complexibilidade classificado como “moderado”. E3 trabalhou com equipes 

entre 1 a 6 pessoas com uma média de experiência entre 4 a 6 anos que 

normalmente buscavam tecnologia familiar para o desenvolvimento dos seus 

projetos. E3 descreveu o contexto geral dos seus projetos da seguinte forma: 

“Projetos de manutenção evolutiva ou corretiva que tem como base produtos 

com múltiplos clientes. Considerando apenas pessoas ligadas a projetos, 

seríamos uma micro empresa. Muitas mudanças, iniciativa ágil semelhante as 

SCRUM.” Após utilizar a ferramenta de apoio, E3 obteve os seguintes 

resultados e sugestões: 

o PREOCUPAÇÃO COM FALHAS – Aderência de 51% 

Soluções propostas: 

 O gerente deve fomentar a capacidade reflexiva da equipe. 

 O gerente deve promover a abordagem apreciativa para lidar 

com erros. 

 O gerente deve sensibilizar os membros da equipe sobre a 

possibilidade de erros para que eles se sintam responsáveis e 

atentos aos sinais. 
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 O gerente deve criar uma cultura de aprendizagem para que 

todos possam compartilhar os erros e experiências. 

 O gerente deve promover a auto-organização, a coesão da 

equipe, espírito de equipe, e uma abordagem crítica para lidar 

com as falhas. 

 A equipe deve rever as metas do projeto e prestar atenção aos 

erros que não deveriam ocorrer. 

 

o RELUTÂNCIA EM SIMPLIFICAR INTERPRETAÇÕES – Aderência de 

68% 

Soluções propostas: 

 A equipe deve levantar dúvidas na coleta de informações: tente 

olhar além do limite das suas expectativas. 

 O gerente deve fazer a equipe pensar sob outras perspectivas. 

 O gerente deve incentivar o respeito mútuo às diferenças para 

que todos possam expressar suas opiniões. 

 

o SENSIBILIDADE ÀS OPERAÇÕES – Aderência de 74% 

Soluções propostas: 

 O gestor deve sempre manter as informações passadas pela 

equipe, seja verbal ou não. 

 O gestor deve fornecer feedback e incentivar as pessoas a ouvir. 

 O gestor deve gastar tempo com membros da equipe após o 

trabalho diário. 

 Membros da equipe devem desenvolver a capacidade de ser 

cético: Quando você é cético é provável que consiga fazer uma 

melhor avaliação das atividades realizadas e os comentários 

levantados podem apoiar ou contestar uma determinada 

atividade. 

 

o COMPROMISSO COM A RESILIÊNCIA – Aderência de 67% 

Soluções propostas: 
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 Acredite e cultive habilidades e competências da equipe para 

lidar com situações difíceis e desenvolver a inteligência 

emocional. 

 Sempre encontrar o lado positivo e até divertido de situações 

estressantes. 

 Valorizar a maturidade da equipe. 

 Aceitar que situações e incerteza desagradáveis são parte do 

projeto. 

 Manter a calma em todas as situações. 

 Nutrir sempre a confiança da equipe, especialmente em relação 

à crença de que são capazes de atingir as metas. 

 

o VALORIZAR AS COMPETÊNCIAS – Aderência de 80% 

Soluções propostas: 

 Cuidado com a falácia centralizada: O gerente precisa de 

especialistas para pensar de forma realista. É necessário que 

cada um aja de forma autônoma no âmbito do projeto. 

 Estimular a imaginação como uma ferramenta para gerir a 

incerteza: Enfrentando incertezas, é necessário usar a 

imaginação. O uso de cenários pode ser um aliado na busca 

de possíveis soluções. 

 Criar estruturas de decisões flexíveis: Não assuma que a perícia 

está no topo da hierarquia. Em caso de dúvidas ou problemas 

ocorrerem, tentar desviar a quem pode realmente ajudar. 

Sobre os resultados obtidos na ferramenta, E3 ponderou da seguinte forma: 

 

o Compromisso com a resiliência: “Acretido que são recomendações que 

fazem sentido, embora sejam um pouco genéricas, como por 

exemplo: “manter a calma”; “olhar o lado positivo”. Mas concordo.” 

 

o Preocupação com falhas: “Concordei mais fortemente. Gostei de fato. 

Não sei o que é “abordagem apreciativa”. Acredito que as 

recomendações podem levar ao sucesso.” 
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o Relutância em simplificar interpretações: “Gostei das duas primeiras 

(recomendações citadas: A equipe deve levantar dúvidas na coleta de 

informações: tente olhar além do limite das suas expectativas; e O 

gerente deve fazer a equipe pensar sob outras perspectivas.). Eu 

recomendaria sim! A terceira também entra no óbvio.” 

 

o Sensibilidade às operações: “Gostei da recomendação quanto a ser 

cético (recomendação citada: Membros da equipe devem desenvolver 

a capacidade de ser cético: Quando você é cético é provável que 

consiga fazer uma melhor avaliação das atividades realizadas e os 

comentários levantados podem apoiar ou contestar uma determinada 

atividade.). Achei que todos condizem com o aprendizado” 

 

o Valorizar as competências: “Não sei o que é “falácia”. Talvez colocar 

palavras mais simples. Neste grupo só gostei da 3ª (recomendação 

citada: Criar estruturas de decisões flexíveis: Não assuma que a 

perícia está no topo da hierarquia. Em caso de dúvidas ou problemas 

ocorrerem, tentar desviar a quem pode realmente ajudar.) A primeira 

(sugestão citada: Cuidado com a falácia centralizada: O gerente 

precisa de especialistas para pensar de forma realista. É necessário 

que cada um aja de forma autônoma no âmbito do projeto.) parece 

com incentivar autonomia/autogestão, mas se mistura com ser 

realista” 

 

 Entrevistado E4: E4 trabalha na O4 e possui uma experiência total de 10 

anos, onde destes, 5 anos participando ou envolvido direta ou indiretamente 

com gestões de projetos. E4 possui Mestrado concluído e exerce atualmente 

as funções de Scrum Master e Engenheiro de Software. O4 foi descrita por 

E4 como sendo uma Organização com fins lucrativos, considerada uma 

empresa de Médio porte que atua no mercado nacional. Em média, os 

projetos em que E4 participou possuem um custo entre R$ 150.000 a 

R$ 1.000.000 e são considerados como projetos de Moderada 
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complexibilidade. As equipe de E4 possuem entre 7 a 20 pessoas com 

experiência média de 4 a 6 anos e que utiliza tecnologia familiar incorporando 

novas tecnologias pra o desenvolvimento dos seus projetos. E4 descreve o 

contexto geral de seus projetos como: “Sistemas web com diferentes 

plataformas. Para o Governo.” Após o uso da ferramenta, E4 obteve os 

seguintes resultados: 

 

o PREOCUPAÇÃO COM FALHAS – Aderência de 60% 

Soluções propostas: 

 O gerente deve fomentar a capacidade reflexiva da equipe. 

 O gerente deve promover a abordagem apreciativa para lidar 

com erros. 

 O gerente deve sensibilizar os membros da equipe sobre a 

possibilidade de erros para que eles se sintam responsáveis e 

atentos aos sinais. 

 O gerente deve criar uma cultura de aprendizagem para que 

todos possam compartilhar os erros e experiências. 

 O gerente deve promover a auto-organização, a coesão da 

equipe, espírito de equipe, e uma abordagem crítica para lidar 

com as falhas. 

 A equipe deve rever as metas do projeto e prestar atenção aos 

erros que não deveriam ocorrer. 

 

o RELUTÂNCIA EM SIMPLIFICAR INTERPRETAÇÕES - Aderência de 

72% 

Soluções propostas: 

 A equipe deve levantar dúvidas na coleta de informações: tente 

olhar além do limite das suas expectativas. 

 O gerente deve fazer a equipe pensar sob outras perspectivas. 

 O gerente deve incentivar o respeito mútuo às diferenças para 

que todos possam expressar suas opiniões. 

 

o SENSIBILIDADE ÀS OPERAÇÕES - Aderência de 74% 
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Soluções propostas: 

 O gestor deve sempre manter as informações passadas pela 

equipe, seja verbal ou não. 

 O gestor deve gastar tempo com membros da equipe após o 

trabalho diário. 

 

o COMPROMISSO COM A RESILIÊNCIA - Aderência de 82% 

Soluções propostas: 

 Acredite e cultive habilidades e competências da equipe para 

lidar com situações difíceis e desenvolver a inteligência 

emocional. 

 Sempre encontrar o lado positivo e até divertido de situações 

estressantes. 

 Valorizar a maturidade da equipe. 

 Aceitar que situações e incerteza desagradáveis são parte do 

projeto. 

 Manter a calma em todas as situações. 

 Nutrir sempre a confiança da equipe, especialmente em relação 

à crença de que são capazes de atingir as metas. 

 

o VALORIZAR AS COMPETÊNCIAS - Aderência de 74% 

Soluções propostas: 

 Cuidado com a falácia centralizada: O gerente precisa de 

especialistas para pensar de forma realista. É necessário que 

cada um aja de forma autônoma no âmbito do projeto. 

 Criar estruturas de decisões flexíveis: Não assuma que a perícia 

está no topo da hierarquia. Em caso de dúvidas ou problemas 

ocorrerem, tentar desviar a quem pode realmente ajudar. 

 

Sobre os resultados e recomendações obtidos através da ferramenta E4 fez 

as seguintes ponderações: 
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o Compromisso com a resiliência: “Na perspectiva do gestor de 

projetos, acredito que todas as soluções propostas podem 

potencializar a propriedade de resiliência. (i) cultivar as habilidades 

e competências da equipe para lidar com situações difíceis e 

desenvolvimento da inteligência emocional, (ii) encontrar o lado 

positivo e até divertido de situações estressantes, (iii) valorizar a 

maturidade da equipe, (iv) aceitar que situações e incertezas 

desagradáveis são parte do projeto. (v) manter a calma e (vi) Nutrir 

a confiança da equipe são soluções/capacidades interessantes para 

o gestor de projetos lidar com os problemas e ter maior percepção 

dos sinais precoces.” 

 

o Preocupação com falhas: “As soluções propostas estão alinhadas 

com a perspectiva de atenção constante e preocupação com falhas, 

tais como: (i) capacidade reflexiva, (ii) abordagem apreciativa com 

maior ênfase na detecção dos erros, (iii) sensibilizar a equipe de 

forma a fortalecer e valorizar a importância aos aspectos de 

detecção de erros, (iv) criar uma cultura colaborativa está 

totalmente alinhada com o aspecto (iii) para percepção dos sinais 

precoces. (v) o ato de promover a coesão, auto-gerenciamento, 

espírito de equipe também são soluções relevantes, mas a 

“abordagem crítica para lidar com as falhas” já foi mencionada na 

solução (ii). Por fim, a definição de metas pode colaborar, ainda que 

seja algo difícil de mensurar.” 

 

o Relutância em simplificar interpretações: “As soluções propostas 

estão alinhadas com o princípio de simplicidade, dado que o 

gerente precisa realizar uma análise sob diferentes perspectivas de 

forma a coletar diferentes opiniões com máxima liberdade [Soluções 

(i) e(iii)]” 
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o Relutância às operações: “A ideia de “manter o relacionamento” e 

comprometimento verbal ou não potencializa os aspectos 

operacionais (i), além da valorização aos feedbacks, tempos 

externos ao trabalho e comunicação.”  

 

o Valorizar as competências: “As soluções de “cuidado com a falácia 

centraliada (i)” pode despertar o efeito colaborativo, valorizando as 

competências individuais.” 

 

 Entrevistado E5: E5 trabalha na O5, possui 20 anos de experiência total, 

onde destes, 15 anos envolvido de forma direta ou indireta com gestão de 

projetos. Atualmente, E5 exerce o cargo de Gerente de Produtos e possui o 

nível de formação de Graduação em Ciências da Computação/MBA em 

Finanças. E5 classifica O5 de duas formas, Organização com e sem fins 

lucrativos que atende ao mercado Nacional. E5 trabalha com equipes entre 7 

a 20 pessoas com uma média de experiência de 7 a 9 anos onde os projetos 

são de alta complexibilidade e se faz uso de tecnologias familiares 

incorporando novas tecnologias. E5 faz a seguinte descrição geral do seu 

projeto: “Projeto multidisciplinar envolvendo profissionais de educação, 

comunicação, design e tecnologia, tendo educação como fim, comunicação, 

design e tecnologia como competências habilitadoras.” Após uso da 

ferramenta, E5 obteve os seguintes resultados: 

 

o PREOCUPAÇÃO COM FALHAS – Aderência de 87% 

Soluções propostas: 

 O gerente deve fomentar a capacidade reflexiva da equipe. 

 O gerente deve promover a abordagem apreciativa para lidar 

com erros. 

 O gerente deve sensibilizar os membros da equipe sobre a 

possibilidade de erros para que eles se sintam responsáveis e 

atentos aos sinais. 



54 

 

 O gerente deve criar uma cultura de aprendizagem para que 

todos possam compartilhar os erros e experiências. 

 O gerente deve promover a auto-organização, a coesão da 

equipe, espírito de equipe, e uma abordagem crítica para lidar 

com as falhas. 

 A equipe deve rever as metas do projeto e prestar atenção aos 

erros que não deveriam ocorrer. 

 

o RELUTÂNCIA EM SIMPLIFICAR INTERPRETAÇÕES – Aderência de 

84% 

Soluções propostas: 

 A equipe deve levantar dúvidas na coleta de informações: tente 

olhar além do limite das suas expectativas. 

 O gerente deve fazer a equipe pensar sob outras perspectivas. 

 O gerente deve incentivar o respeito mútuo às diferenças para 

que todos possam expressar suas opiniões. 

 

o SENSIBILIDADE ÀS OPERAÇÕES – Aderência de 77% 

Soluções propostas: 

 O gestor deve fornecer feedback e incentivar as pessoas a ouvir. 

 Membros da equipe devem desenvolver a capacidade de ser 

cético: Quando você é cético é provável que consiga fazer uma 

melhor avaliação das atividades realizadas e os comentários 

levantados podem apoiar ou contestar uma determinada 

atividade. 

 

o COMPROMISSO COM A RESILIÊNCIA – Aderência de 82% 

Soluções propostas: 

 Acredite e cultive habilidades e competências da equipe para 

lidar com situações difíceis e desenvolver a inteligência 

emocional. 

 Sempre encontrar o lado positivo e até divertido de situações 

estressantes. 
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 Valorizar a maturidade da equipe. 

 Aceitar que situações e incerteza desagradáveis são parte do 

projeto. 

 Manter a calma em todas as situações. 

 Nutrir sempre a confiança da equipe, especialmente em relação 

à crença de que são capazes de atingir as metas. 

 

o VALORIZAR AS COMPETÊNCIAS – Aderência de 83% 

Soluções propostas: 

 Cuidado com a falácia centralizada: O gerente precisa de 

especialistas para pensar de forma realista. É necessário que 

cada um aja de forma autônoma no âmbito do projeto. 

 Estimular a imaginação como uma ferramenta para gerir a 

incerteza: Enfrentando incertezas, é necessário usar a 

imaginação. O uso de cenários pode ser um aliado na busca de 

possíveis soluções. 

 Criar estruturas de decisões flexíveis: Não assuma que a perícia 

está no topo da hierarquia. Em caso de dúvidas ou problemas 

ocorrerem, tentar desviar a quem pode realmente ajudar. 

 

Sobre os resultados obtidos, E5 fez as seguintes ponderações: “Acho as 

ações propostas coerentes com cada um dos agrupamentos de tópicos 

apresentados. Não entendi muito bem qual o grau da recomendação. Se 

implicava em manter tal atitude, reforçar ou começar a aplicar. Se for a 1a ou 

2a opção, concordo, pois várias das ações sugeridas são praticadas em 

níveis maiores ou menores. Se intenção era indicar ações a ser implantadas, 

acho que muitas das indicações já são praticadas na empresa.” 

 

Dentro da categoria de entrevista Virtual temos os seguintes entrevistados: 

 

 Entrevistado E6: E6 trabalha no O6 e possui uma experiência total de 30 

anos, dos quais, 18 anos envolvidos de forma direta ou indireta com gestão 

de projetos. Atualmente E6 exerce a função de Diretor de Inovação e possui o 

nível de forma de Mestrado. O6 se enquadra no grupo de classificação de 



56 

 

Governo e é considerada como uma Grande empresa atuante no cenário 

regional. Os projetos em que E6 está envolvido possuem custos de até R$ 

50.000 e possuem um nível de complexibilidade considerada como 

Moderada. E6 trabalha em equipes de 1 a 6 pessoas com uma experiência 

média de 4 a 6 anos e que fazem uso de tecnologia familiar incorporando 

novas tecnologias. E6 faz a seguinte descrição geral do seu projeto: “Projeto 

de geração de informações gerenciais e apoio a decisão no contexto do 

judiciário.” Após fazer uso da ferramenta de suporte, E6 obteve os seguintes 

resultados: 

o PREOCUPAÇÃO COM FALHAS – Aderência de 56% 

Soluções propostas: 

 O gerente deve fomentar a capacidade reflexiva da equipe. 

 O gerente deve promover a abordagem apreciativa para lidar 

com erros. 

 O gerente deve sensibilizar os membros da equipe sobre a 

possibilidade de erros para que eles se sintam responsáveis e 

atentos aos sinais. 

 O gerente deve criar uma cultura de aprendizagem para que 

todos possam compartilhar os erros e experiências. 

 O gerente deve promover a auto-organização, a coesão da 

equipe, espírito de equipe, e uma abordagem crítica para lidar 

com as falhas. 

 A equipe deve rever as metas do projeto e prestar atenção aos 

erros que não deveriam ocorrer. 

 

o RELUTÂNCIA EM SIMPLIFICAR INTERPRETAÇÕES – Aderência de 

72% 

Soluções propostas: 

 A equipe deve levantar dúvidas na coleta de informações: tente 

olhar além do limite das suas expectativas. 

 O gerente deve fazer a equipe pensar sob outras perspectivas. 

 O gerente deve incentivar o respeito mútuo às diferenças para 

que todos possam expressar suas opiniões. 
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o SENSIBILIDADE ÀS OPERAÇÕES – Aderência de 66% 

Soluções propostas: 

 O gestor deve fornecer feedback e incentivar as pessoas a ouvir. 

 Membros da equipe devem desenvolver a capacidade de ser 

cético: Quando você é cético é provável que consiga fazer uma 

melhor avaliação das atividades realizadas e os comentários 

levantados podem apoiar ou contestar uma determinada 

atividade. 

 Membros da equipe devem buscar falar. Só porque um membro 

notou alguma coisa, não deve presumir que os outros também 

notaram, a comunicação é importante. 

 

o COMPROMISSO COM A RESILIÊNCIA – Aderência de 76% 

Soluções propostas: 

 Acredite e cultive habilidades e competências da equipe para 

lidar com situações difíceis e desenvolver a inteligência 

emocional. 

 Sempre encontrar o lado positivo e até divertido de situações 

estressantes. 

 Valorizar a maturidade da equipe. 

 Manter a calma em todas as situações. 

 Nutrir sempre a confiança da equipe, especialmente em relação 

à crença de que são capazes de atingir as metas. 

 

o VALORIZAR AS COMPETÊNCIAS – Aderência de 69% 

Soluções propostas: 

 Cuidado com a falácia centralizada: O gerente precisa de 

especialistas para pensar de forma realista. É necessário que 

cada um aja de forma autônoma no âmbito do projeto. 

 Criar estruturas de decisões flexíveis: Não assuma que a perícia 

está no topo da hierarquia. Em caso de dúvidas ou problemas 

ocorrerem, tentar desviar a quem pode realmente ajudar. 

 

Com base nos resultados acima citados, E6 fez as seguintes ponderações: 
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o Compromisso com a resiliência; Preocupação com falhas; Relutância 

em simplificar interpretações; e Valorizar as competências: “As 

recomendações são apropriadas e coerentes” 

 

o Sensibilidade às operações: “As recomendações são apropriadas e 

coerentes. A única dúvida é sobre: “O gestor deve gastar tempo com 

membros da equipe após o trabalho diário”. Nesta sugestão, entendo 

que se propõe que seja desenvolvida uma relação não profissional 

com sua equipe. Considero isto salutar, porém nem sempre é possível 

e em algumas culturas, não é aconselhável.” 

 

 Entrevistado E7: E7 que trabalha na O7, possui 11 anos de experiência total, 

onde destes, 8 anos envolvido de forma mais direta com gestão de projetos. 

Atualmente E7 é professor Universitário e possui o nível de formação de 

Mestrado. E7 classificou O7 como uma Organização com fins lucrativos que 

se enquadra como Micro empresa que atua no mercado nacional. O custo 

médio dos projetos em que E7 trabalha varia entre R$ 150.000 a 

R$ 1.000.000 e possui um nível de complexidade moderada. E7 trabalha com 

equipes entre 1 a 6 pessoas com experiência de 4 a 6 anos e que fazem uso 

de tecnologia familiar incorporando novas tecnologias. E7 descreve o 

contexto geral do seu projeto da seguinte forma: “Portal para apoio ao ensino 

semipresencial universitário, que recebeu financiamento para formação da 

equipe”. Após utilizar a ferramenta de apoio, E7 obteve as seguintes 

respostas e recomendações: 

o PREOCUPAÇÃO COM FALHAS – Aderência de 84% 

Soluções propostas: 

 O gerente deve fomentar a capacidade reflexiva da equipe. 

 O gerente deve promover a abordagem apreciativa para lidar 

com erros. 

 O gerente deve sensibilizar os membros da equipe sobre a 

possibilidade de erros para que eles se sintam responsáveis e 

atentos aos sinais. 
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 O gerente deve criar uma cultura de aprendizagem para que 

todos possam compartilhar os erros e experiências. 

 O gerente deve promover a auto-organização, a coesão da 

equipe, espírito de equipe, e uma abordagem crítica para lidar 

com as falhas. 

 A equipe deve rever as metas do projeto e prestar atenção aos 

erros que não deveriam ocorrer. 

 

o RELUTÂNCIA EM SIMPLIFICAR INTERPRETAÇÕES – Aderência de 

82% 

Soluções propostas: 

 A equipe deve levantar dúvidas na coleta de informações: tente 

olhar além do limite das suas expectativas. 

 O gerente deve fazer a equipe pensar sob outras perspectivas. 

 O gerente deve incentivar o respeito mútuo às diferenças para 

que todos possam expressar suas opiniões. 

 

o SENSIBILIDADE ÀS OPERAÇÕES - 83% 

Soluções propostas: 

 O gestor deve sempre manter as informações passadas pela 

equipe, seja verbal ou não. 

 O gestor deve fornecer feedback e incentivar as pessoas a ouvir. 

 O gestor deve gastar tempo com membros da equipe após o 

trabalho diário. 

 Membros da equipe devem desenvolver a capacidade de ser 

cético: Quando você é cético é provável que consiga fazer uma 

melhor avaliação das atividades realizadas e os comentários 

levantados podem apoiar ou contestar uma determinada 

atividade. 

 Membros da equipe devem buscar falar. Só porque um membro 

notou alguma coisa, não deve presumir que os outros também 

notaram, a comunicação é importante. 

 

o COMPROMISSO COM A RESILIÊNCIA – Aderência de 82% 
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Soluções propostas: 

 Acredite e cultive habilidades e competências da equipe para 

lidar com situações difíceis e desenvolver a inteligência 

emocional. 

 Sempre encontrar o lado positivo e até divertido de situações 

estressantes. 

 Valorizar a maturidade da equipe. 

 Aceitar que situações e incerteza desagradáveis são parte do 

projeto. 

 Manter a calma em todas as situações. 

 Nutrir sempre a confiança da equipe, especialmente em relação 

à crença de que são capazes de atingir as metas. 

 

o VALORIZAR AS COMPETÊNCIAS – Aderência de 86% 

Soluções propostas: 

 Cuidado com a falácia centralizada: O gerente precisa de 

especialistas para pensar de forma realista. É necessário que 

cada um aja de forma autônoma no âmbito do projeto. 

 Estimular a imaginação como uma ferramenta para gerir a 

incerteza: Enfrentando incertezas, é necessário usar a 

imaginação. O uso de cenários pode ser um aliado na busca de 

possíveis soluções. 

 Criar estruturas de decisões flexíveis: Não assuma que a perícia 

está no topo da hierarquia. Em caso de dúvidas ou problemas 

ocorrerem, tentar desviar a quem pode realmente ajudar. 

Com base nos resultados e recomendações obtidos através da ferramenta, E7 fez 

as seguintes ponderações: 

 

o Compromisso com a resiliência: “Concordo com a análise, tenho 

apenas uma dúvida. Será que com um score de 82% em relação a 

resiliência, as análises precisem ser tão efetivas, como se não fossem 

feitas tais atividades? Mas, novamente, concordo com a análise.” 
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o Em Preocupação com falhas; Relutância em simplificar interpretações; 

Sensibilidade às operações; e Valorizar as competências: “Concordo 

com a análise. (mesma observação de Compromisso com a 

resiliência)”. 

 

5.2 – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Com base nos resultados das entrevistas e ferramenta de apoio, 

apresentados na seção 5.1, pode-se perceber que o fator experiência em gestão de 

projetos terminou não sendo uma questão preponderante para obtenção de uma boa 

aderência às práticas dos atributos da atenção plena. Como se pode observar na 

Tabela 1 e 2 (a seguir), dois dos três piores índices de aderência aos atributos de 

atenção plena ficaram com entrevistados com maior experiência na área de gestão 

de projetos, os entrevistados E1 (pior índice de aderência) e E6 (quinto pior índice). 

 

Tabela 1 – Experiência dos entrevistados 

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

Experiência total (anos) 21 12 18 10 20 30 11 

Experiência média em 
Gestão de Projetos (anos) 

17 10 6 5 15 18 8 

Fonte: Autor 

 

Tabela 2 – Taxa de aderência dos atributos de atenção plena 

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

Compromisso com a 
resiliência 

53% 71% 67% 82% 82% 76% 82% 

Preocupação com falhas 40% 67% 51% 60% 87% 56% 84% 

Relutância em simplificar 
interpretações 

40% 80% 68% 72% 84% 72% 82% 

Sensibilidade às operações 43% 74% 74% 74% 77% 66% 83% 

Valorizar as competências 54% 71% 80% 74% 83% 69% 86% 

Fonte: Autor 

 

 Dentro desta observação, um fator que chamou bastante atenção foi a 

observação do E1 sobre as recomendações da ferramenta, onde ele dizia que: “Há 

um forte risco destas recomendações serem óbvias para um GP experiente”. Esta 
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declaração demonstra que não é apenas uma questão de ter 

conhecimento/experiência sobre os atributos de atenção plena é também uma 

questão de exercer, ultrapassar os limites conceituais e buscar a prática dos 

atributos da atenção plena dentro do projeto. O fato de E1 demonstrar possuir 

conhecimento/experiência sobre os atributos de atenção plena o fez achar que as 

recomendações da ferramenta pudessem ser óbvias para gestores de projetos 

experientes e mesmo assim, E1 não conseguiu alcançar um bom índice de 

aderência aos atributos de atenção plena dentro de seu projeto. 

 Através das análises dos atributos de atenção plena e das recomendações da 

ferramenta de apoio realizadas pelos entrevistados nas seções 5.1 e 5.2, pode-se 

constatar que a maioria dos entrevistados corroborou com as recomendações da 

ferramenta, concordando que as práticas sugeridas são de grande valia e podem 

ajudar de forma efetiva na atenção plena dentro dos projetos. 

Este fato ficou bem evidenciado pelo E2 (ver Tabela 9), que mesmo 

alcançando uma alta taxa de aderência (80%) ao atributo (Relutância em simplificar 

interpretações) demonstrou que a prática da atenção plena não deve ser 

negligenciada em momento algum, E2 comenta: “Acho que são pontos que devem 

conter em qualquer projeto e que devo melhorar 20% no meu”. 

A atitude de busca constante pela melhoria demonstrada no comentário de E2, 

serve como resposta ao questionamento realizado por E7: “Concordo com a análise, 

tenho apenas uma dúvida. Será que com um score de 82% em relação a resiliência, 

as análises precisem ser tão efetivas, como se não fossem feitas tais atividades? 

Mas, novamente, concordo com a análise.” Este fato demonstra que a atenção plena 

tem de ser buscada de forma constante e gradativa, onde o gerente nunca pode 

estar satisfeito com os resultados, procurando sempre manter seu estado de espírito 

em alerta para situações inesperadas e atípicas. 

 Outro fator que chamou atenção foi o de que as empresas que foram 

classificadas como Microempresas (O2 e O7) foram as que possuíam os maiores 

valores de custo médio dos projetos (O2 entre R$ 1.000.000 a R$ 3.000.000 e O7 

entre R$ 150.000 a R$ 1.000.000), e também apresentaram dois dos três melhores 

índices de aderência aos atributos de atenção plena (sendo O2 o terceiro melhor e 

O7 o melhor índice) , como podem observar nas Tabelas 3 e 4 (a seguir): 
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Tabela 3 – Taxa de aderência dos atributos de atenção plena 

  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 

Compromisso com a 
resiliência 

53% 71% 67% 82% 82% 76% 82% 

Preocupação com falhas 40% 67% 51% 60% 87% 56% 84% 

Relutância em simplificar 
interpretações 

40% 80% 68% 72% 84% 72% 82% 

Sensibilidade às 
operações 

43% 74% 74% 74% 77% 66% 83% 

Valorizar as competências 54% 71% 80% 74% 83% 69% 86% 

Fonte: Autor 

 

Tabela 4 – Custo médio (em reais) dos projetos e tamanho da empresa 

  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 

Custo médio 
(em reais) dos 

projetos 

R$ 150.000 
a R$ 

1.000.000 

R$ 
1.000.000 a 

R$ 
3.000.000 

R$ 50.000 
a R$ 

150.000 

R$ 150.000 a 
R$ 

1.000.000 

Não 
informado 

Até R$ 
50.000 

R$ 150.000 
a R$ 

1.000.000 

Tamanho da 
empresa 

Médio Micro Pequena Média 
Não 

Informado 
Grande Micro 

Fonte: Autor 

 

 Este fato demonstra que existe uma tendência onde gerentes de projetos de 

empresas de menor porte conseguem trabalhar com altos valores de projeto e ao 

mesmo tempo exercem os atributos de atenção plena de forma eficiente. Fato 

oposto ao que acontece em O6, empresa considerada Grande e de baixo custo 

médio dos projetos que obteve apenas o quinto melhor índice de aderência dos 

atributos de atenção plena. 
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6. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

 Neste capítulo serão apresentados a conclusão e trabalhos futuros. 

 

6.1. CONCLUSÃO 

 

A utilização da Gestão de Riscos pode não ser o suficiente para que um 

projeto obtenha sucesso, pois a maioria das decisões críticas de um projeto têm de 

ser tomadas nas fases iniciais do mesmo e estas possuem um altíssimo nível de 

incertezas envolvido devido a vários fatores internos e externos ao projeto. Desta 

forma surgiu a Gestão de Incertezas que tem o intuito de auxiliar os gerentes de 

projetos na identificação e transformação das incertezas em riscos e aumentar as 

chances de sucesso do projeto. 

Para se realizar uma boa Gestão de Incertezas, é necessária a identificação 

das fontes de incertezas pelos gerentes de projetos. Isso é possível através dos 

sinais precoces que são informações ambíguas e incompletas, são sinais de difícil 

interpretação. A prática da atenção plena ajuda na identificação e interpretação 

destes sinais precoces. 

A prática da atenção plena ajuda a enxergar, compreender, pensar, agir sobre 

os sinais precoces de forma a não deixar ser induzido por pré-julgamentos, analisar 

de forma imparcial e de mente aberta. Ter a mente e atenção livres de influências, 

buscar um entendimento real dos sinais. O termo “atenção plena” basicamente 

descreve um estado de espírito de cuidado para acontecimentos imprevistos. 

O auxílio de ferramentas de suporte, como a desenvolvida neste trabalho de 

conclusão de curso, para ajudar na avaliação dos atributos de atenção plena diante 

das incertezas se mostrou de grande valia aos gerentes de projetos. Durante o 

processo de entrevistas e análises deste trabalho, este tipo de ferramenta se 

mostrou coerente, proporcionando boas e relevantes recomendações aos 

especialistas entrevistados. Também se faz necessário alguns ajustes pontuais na 

ferramenta, questionados pelos especialistas entrevistados e descritos no capítulo 5, 

que podem ser aperfeiçoados em trabalhos futuros. 

Após levantamento do referencial teórico, entrevistas, uso da ferramenta e 

análise dos resultados, foi identificado que não basta apenas o conhecimento 
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conceitual sobre os atributos da atenção plena, se faz necessária uma maior 

conscientização e esforço por parte dos gerentes de projetos para uma 

implementação gradativa das práticas de atenção plena dentro do projeto. Os 

gerentes de projetos devem buscar com essas práticas, atingir a forma de agir e 

interagir da equipe, gerando mudanças dentro da cultura Organizacional. Mudanças 

que facilitem a identificação das incertezas através da utilização destas práticas de 

atenção plena, onde os gerentes podem conseguir transformar as incertezas em 

riscos, facilitando a gestão dos riscos e consequentemente aumentando as chances 

de sucesso do projeto. É importante salientar que a pesquisa realizada neste 

trabalho necessita de uma maior amplitude no que tange a entrevistas e uso da 

ferramenta tendo em vista o número de apenas sete entrevistados e o fato de ser 

um estudo qualitativo, não se podendo generalizar os resultados. 

6.2. TRABALHOS FUTUROS 

Como trabalho futuro, existe a possibilidade de implementar algumas 

funcionalidades à ferramenta de avaliação desenvolvida neste trabalho, como por 

exemplo: 

 Criar perfil e conta do usuário, onde serão salvas todas as informações 

referentes ao usuário e suas avaliações realizadas na ferramenta; 

 Salvar todas as avaliações da conta de um usuário para posterior 

análise e comparações. Um histórico das avaliações que seja acessível 

ao usuário; 

 Realizar comparações entre avaliações de uma conta de usuário 

fornecendo uma análise estatística com gráficos e tabelas dos 

resultados de qualquer avaliação realizada. 

Atualmente a ferramenta não permite acesso dos resultados das avaliações 

ao usuário. 
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