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RESUMO 

Esta pesquisa investigou o impacto do desenvolvimento de competências na empregabilidade 

e nas competências dos gerentes de projetos de tecnologia da informação de uma instituição 

bancária. Justifica-se o tema por se tratar de assunto de relevância nas estratégias de negócio 

desse segmento, meio onde há forte demanda por projetos tecnológicos e a necessidade de 

desenvolvimento constante das capacidades dos gerentes de projeto. Nesse sentido este estudo 

buscou compreender como o desenvolvimento de competências influencia as competências e 

a empregabilidade, tratando especificamente o perfil desse profissional. Para atender aos 

objetivos estabelecidos foi realizada uma pesquisa qualitativa por meio de um estudo de caso 

único na sede brasileira da área de tecnologia da informação de uma instituição bancária de 

origem internacional. Os dados foram coletados em pesquisa survey, pesquisa documental e 

em entrevistas semiestruturadas com gerentes de projetos e foram analisados utilizando-se a 

técnica de comparação de padrão à luz da literatura de referência. Como resultado verificou-

se que apesar de haver um programa institucional para o desenvolvimento, há entre os 

gerentes de projetos dificuldades para usufruir dele. Apesar disso, verificou-se impacto 

positivo tanto nas competências quanto na empregabilidade dos gerentes de projetos, 

alavancado por meio de vivência e de coaching. Concluiu-se ainda que os gerentes de projeto 

concordaram possuir alto grau de empregabilidade promovido principalmente pela carência 

de profissionais capacitados nesse setor. Por fim, esta pesquisa verificou que a 

empregabilidade do gerente de projetos é consequência de vivência em projetos, adequação 

das habilidades disponíveis às competências requeridas e principalmente de uma rede de 

contatos que conheça o histórico bem sucedido desse profissional em projetos. 

Palavras chave: competências, empregabilidade, desenvolvimento de competências 
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ABSTRACT  

The purpose of this research was to investigate how the skills development management 

influences the competences and the employability of project managers. A justification focuses 

on the theme relevance for business strategies of this segment where there is a strong demand 

for technological projects. Furthermore the continuous development of project manager skills 

is being required for financial institutions. Accordingly this survey sought to understand how 

skills development influences the skills and employability, specifically addressing the profile 

of this professional. To achieve the established goals was done a qualitative study based on 

the case of a Brazilian headquarters of the information technology area at an international 

bank organization. Data were collected using a quantitative information survey, documentary 

research and semi-structured interviews with project managers and were analyzed using by 

comparison standard of the reference literature. As a result it was found that although there is 

an institutional development program there are difficulties on having a useful access to it. 

Nevertheless, it was found a positive impact in employability and on the project manager 

skills, leveraged through experience and coaching. It was also concluded that the project 

managers have acknowledged possess a high level of employability promoted mainly by the 

lack of trained professionals in this sector. Finally , this research found that the employability 

of a project manager is the result of experience in projects , adequacy of skills available and 

the skills required, besides  coming from a good a contacts relationship  who knows the 

history of this professional in conducting projects  successfully. 

Keywords: competence, employability, competence development 
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1. INTRODUÇÃO 

As estratégias organizacionais devem cada vez mais considerar a geração de 

competências necessárias em gestão de projetos como fator fundamental na busca de 

vantagem competitiva por meio de inovação em produtos, serviços ou processos (Rabechini 

Jr., Carvalho, & Laurindo, 2002). Tal premissa justifica-se principalmente devido à 

necessidade de investimentos constantes para que a empresa mantenha uma posição 

dominante de mercado em meio à complexidade crescente das tecnologias, ciclos de vida 

mais curtos dos produtos, rápidas mudanças nas necessidades dos clientes e problemas 

globais, inclusive aqueles relacionadas à sustentabilidade (Senge, 1990). 

Esse tipo de competição requer a construção de competências específicas para a 

aquisição de conhecimentos e inovação (Garcez et al, 2007) e indica um cenário onde é 

essencial dar atenção ao modo como indivíduos e organizações investem na manutenção e no 

desenvolvimento de suas capacidades (Senge et al, 2009).  

Para obter resultados positivos a empresa deve então dedicar-se a ações que permitam 

alavancar potencialidades, reter talentos e alcançar maturidade em gerenciamento de projetos 

e, nessas iniciativas, precisa considerar as camadas do indivíduo, das equipes e da própria 

organização nos planos para o desenvolvimento de competências (Rabechini Jr. & Pessoa, 

2005). Para o indivíduo, desenvolver competências continuamente é o caminho para a 

proteção e a manutenção da sua empregabilidade, ou seja, sua qualidade de ser empregável 

(Helal & Rocha, 2011;  Heijde & Heijden, 2006). 

De acordo com Patah e Carvalho (2002) o amadurecimento do tema gerenciamento de 

projetos traz como tendência o aumento no número de empresas com estrutura projetizada. 

Nesse tipo de empresa, cujo trabalho é baseado em projetos, há particularidades nas 

características das competências e habilidades requeridas, pois maior foco tem sido dado ao 

desempenho do indivíduo, ao seu perfil de liderança e em sua capacidade de assumir maior 

responsabilidade pela própria remuneração, desenvolvimento e progresso, dando atenção aos 

aspectos que promovam sua empregabilidade (Arvidsson & Ekstedt, 2006). 

No ambiente projetizado destacam-se ainda as características de esforço temporário e 

único dos projetos (PMI, 2008), as quais enfatizam a necessidade de aprimoramento contínuo 

de competências, habilidades e atitudes do gerente de projetos. A cada novo projeto, novos 

conhecimentos, competências, habilidades e multidisciplinaridade são requeridos, inclusive 
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em cada uma das diferentes fases do projeto (Aguilar & Vallejo, 2007, em citação a Trevor, 

1992).  Além de ser um generalista nos projetos sob sua responsabilidade, o gerente de 

projetos necessita ter características como: liderança, agilidade, flexibilidade, pró-atividade, 

dinamismo, foco no resultado, carisma, motivação e negociação (Patah & Carvalho, 2002). 

Assim, para que seja possível atingir o sucesso esperado, tanto para a organização 

quanto para a carreira do indivíduo, torna-se fundamental considerar a necessidade de 

estruturação de planos para o desenvolvimento cíclico das competências do gerente de 

projetos ao longo de sua vida profissional (Rabechini Jr., 2005). 

Especificamente no setor bancário brasileiro, considerado referência mundial em 

tecnologia da informação (TI), há investimentos em TI visando suportar os projetos 

estratégicos (Maccari et al, 2009; Febraban, 2013), aos quais devem ser designados gerentes 

de projetos com qualificação, educação e experiência necessários para atingir os resultados 

esperados (Vos, Hauw, & Heijden, 2011). Estudos de Grip et al (2004) revelam ainda que o 

setor bancário apresenta os níveis mais altos em índice de empregabilidade, justamente o setor 

com constantes exigências para o desenvolvimento e atualização tecnológica (digitalização, 

globalização, segurança de transações, infraestrutura, entre outros). 

Nesse contexto, estudar os meios para o amadurecimento de competências dos 

gerentes de projeto alocados em TI do setor bancário tem relevância por se tratar de assunto 

com impactos no sucesso em projetos e estratégias de negócio deste segmento, bem como na 

carreira, equidade salarial, empregabilidade e satisfação desses profissionais (Dutra, Hipólito, 

& Silva, 2000). Contudo, poucos são os estudos que investigam os efeitos combinados dos 

meios para o desenvolvimento dos gerentes de projetos e dos fatores a respeito de suas 

próprias competências e empregabilidade (Vos, Hauw, & Heijden, 2011).   

Este projeto apresenta uma pesquisa para analisar como o desenvolvimento de competências 

influencia as competências e a empregabilidade, tratando especificamente o perfil profissional 

do gerente de projetos. Para atender ao objetivo proposto foi realizado um estudo de caso na 

sede brasileira da área de TI de uma instituição bancária multinacional, buscando responder a 

seguinte questão de pesquisa: como o desenvolvimento de competências impacta a 

empregabilidade e as competências dos gerentes de projetos de tecnologia da informação 

de uma instituição bancária? 
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De acordo com Biancolino (2010) estudos de caso vêm sendo utilizados com 

frequência em pesquisas relacionadas à tecnologia da informação. Em citação a Benbasat et al 

(1987), Biancolino (2010) afirma ainda que tal abordagem justifica-se, entre outros, pois em 

tecnologia da informação novos aspectos merecedores de estudo surgem com frequência. 

Neste estudo a coleta de dados foi realizada em entrevistas semiestruturadas com 

gerentes de projetos seniores, análise documental e pesquisa survey. Na pesquisa com survey 

um questionário adaptado com base no referencial teórico foi utilizado, objetivando coletar a 

informação diretamente com o grupo de interesse – os gerentes de projeto. Para as entrevistas 

foi utilizado um protocolo elaborado também com base no referencial, com intuito de 

verificar como os meios para o desenvolvimento de competências impactam a 

empregabilidade e as competências dos gerentes de projetos.  Na análise documental foi 

efetuada a coleta de informações registradas em documentos e arquivos, buscando evidenciar, 

por exemplo, quais são os meios disponíveis para o desenvolvimento de competências. 

A fundamentação teórica neste trabalho pode ser justificada pela importância do tema 

desenvolvimento de competências no cenário organizacional, por aspectos relacionados às 

competências requeridas ao gerente de projetos e pelo impacto na capacitação profissional, no 

sucesso em projetos e na manutenção da carreira e empregabilidade do indivíduo.  

O estudo epistemológico permitiu conhecer quais são as competências comumente 

requeridas ao gerente de projetos e o impacto disso em projetos. Possibilitou identificar quais 

são os meios para o desenvolvimento de competências mais disseminados, tanto para o 

desenvolvimento técnico como para o comportamental e os específicos em gestão de projetos, 

bem como permitiu verificar que ao indivíduo tem sido atribuída responsabilidade principal a 

respeito do seu plano de desenvolvimento e carreira.  
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Geral 

Analisar como o desenvolvimento de competências impacta a empregabilidade e as 

competências do gerente de projetos da área de tecnologia da informação de uma instituição 

bancária. 

1.1.2. Específicos 

a) Evidenciar quais são os meios disponíveis para o desenvolvimento de 
competências, dando ênfase às competências requeridas ao gerente de projetos;  

b) Verificar o grau de empregabilidade do gerente de projetos da população alvo; 

c) Possibilitar diretrizes para manutenção de planos de desenvolvimento de carreira 
profissional que vislumbrem a retenção de recursos humanos potenciais ao sucesso 
em projetos e consequentemente vantagem competitiva para a empresa;  

d) Contribuir com conhecimentos para auxiliar indivíduos na manutenção e 
atualização de seus planos de desenvolvimento. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

Treinar e capacitar os gerentes de projetos tem impacto positivo nos resultados 

alcançados em projetos (Patah, 2010). Da mesma maneira, participar de iniciativas de 

desenvolvimento de competências também se relaciona positivamente com a percepção de 

empregabilidade e com a satisfação do profissional a respeito de sua carreira (Vos, Hauw, & 

Heijden, 2011). 

Nesse contexto, investir e dar atenção aos processos para a gestão do desenvolvimento 

de competências dos gerentes de projeto é meio para que organizações alcancem 

produtividade,  diferencial competitivo e o aumento da maturidade em gerenciamento de 

projetos. Consequentemente esse investimento trará o benefício mais esperado deles: o 

retorno financeiro adquirido por melhor performance em projetos. 

Para os profissionais de projeto, desenvolver competências favorece, entre outros, a 

possibilidade de cooperação, de trabalho em equipe, comunicação e de redução de conflitos 
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na busca por objetivos compartilhados, pois os indivíduos envolvidos no processo de 

treinamento têm melhor aproveitamento de suas aptidões e autoestima. 

Desse modo, estudar como o desenvolvimento dos gerentes de projeto influencia as 

competências e a empregabilidade desses indivíduos, pode trazer diretrizes para adequação 

dos modelos de gestão, indicar dificuldades ou lacunas nos processos atuais, viabilizar a 

retenção de talentos, além de trazer insights para que os profissionais estejam atentos a seus 

planos de desenvolvimento e empregabilidade. 

1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Nesta dissertação há seis capítulos organizados da seguinte forma: Na introdução 

justifica-se o estudo proposto, sua relevância e declaram-se objetivos do trabalho. O segundo 

capítulo - referencial teórico – apresenta a revisão da literatura a respeito de competências 

profissionais e específicas do gerente de projetos, meios para o desenvolvimento de 

competências, aspectos relacionados aos profissionais de tecnologia da informação e 

empregabilidade profissional. O terceiro capítulo - procedimentos metodológicos – esclarece 

a metodologia adotada para a pesquisa, bem como seu delineamento, ambiente, população, 

amostra, procedimentos, instrumentos e limitações. O quarto capítulo apresenta os resultados 

de coleta e a análise desses dados à luz da literatura. Em seguida o quinto capítulo traz 

possíveis contribuições para a prática e sugestões para novas pesquisas. Por fim, o sexto 

capítulo traz as considerações finais do autor. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica do estudo, ou seja, a revisão da 

literatura que é base conceitual para o tema pesquisado. São três os pilares que sustentam esta 

pesquisa: competência profissional e competências do gerente de projetos; formas de 

desenvolvimento de competências; e empregabilidade. 

2.1. COMPETÊNCIA PROFISSIONAL 

Apesar da gama e diversidade de interpretações ao longo do tempo, o risco em 

conceituar competência tem relevância por se tratar de assunto com impactos no 

desenvolvimento e desempenho de empresas e indivíduos, na gestão de pessoas e de carreira 

profissional, bem como para o adequado dimensionamento de recursos, equidade salarial, 

entre outros (Dutra, Hipólito, & Silva, 2000). 

Uma dos conceitos teóricos mais disseminados é que a competência profissional se 

relaciona com a qualificação do indivíduo e com seu desempenho na realização de um 

determinado papel no trabalho, traduzindo-se na capacidade de uma pessoa ou grupo em gerar 

resultados que atendam os objetivos estratégicos e organizacionais definidos pela empresa 

(Dutra, Hipólito, & Silva, 2000). Porém, a complexidade do tema competências remete a ideia 

de um conceito dinâmico, em constante construção (Boterf, 2003, p. 77). Segundo Boterf 

(2003) competência tem ênfase na capacidade de mobilização e ação do indivíduo em 

situações complexas de trabalho. É o ato de assumir responsabilidades com potencial para 

lidar com eventos inéditos, surpreendentes e de natureza singular. O profissional que atua com 

competência mobiliza e combina tanto recursos pessoais como os recursos do meio que o 

envolve (Boterf, 2003, pp. 38-48). 

Para Drejer (2001) competência tem base em características funcionais e em virtudes e 

seu conceito pode ser estudado pela decomposição da palavra em latim: com, que significa 

conjunto e petere que significa esforço (Carvalho & Rabechini Jr., 2011). Segundo estudos de 

Dutra, Hipólito e Silva (2000), competência é ainda o ato de colocar em prática aquilo que se 

sabe, ou seja, representa a competência em ação, saber ser e saber mobilizar conhecimentos 

em diferentes contextos. Para Fleury e Fleury (2001) competência é saber agir de modo 

responsável e reconhecido pelos outros, com habilidade de agregar valor econômico e social.  
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Nesse sentido competência se relaciona com o valor econômico agregado às 

organizações (core competences) e com valor social ao indivíduo, estando presente nos níveis 

organizacionais, sociais e mundiais, em sistemas educacionais e de formação de competências 

(Fleury & Fleury, 2001).  Biancolino e Riccio (2011) em citação à proposta de Penrose (1959) 

apontam que o termo competência no nível organizacional tem origem da ideia de transformar 

os recursos disponíveis em lucratividade.  

Ampliando então o conceito de competência para o âmbito organizacional, Fernandes, 

Fleury e Mills (2006) complementam que competência leva ao desempenho e desempenho se 

refere aos resultados que uma organização atinge num determinado período. Segundo Mills, 

Platts, Bourne e Richards, (2002) competência organizacional é a habilidade que a empresa 

tem em executar algo que, ao atingir fator competitivo que os clientes valorizam, se traduz em 

alta competência organizacional naquele serviço ou produto.  

É melhor ver competência como uma variável ao invés de um atributo. Não é algo que 
uma empresa tem, ou não tem, mas é algo que a empresa tem em determinado grau. 
Julgamos qual o grau, comparando-o com o desempenho de seus concorrentes. Assim, 
uma empresa com elevada competência em determinada atividade é considerada igual aos 
seus melhores competidores nessa atividade (Mills et al, 2002). 

Fernandes et al (2006, apud Hamel, 1994, p. 11) afirmam ainda que competências 

organizacionais são como um conjunto integrado de recursos, habilidades e tecnologias, não 

se tratam de um único fator isolado. Relacionam-se ao conjunto de recursos coordenados que 

afetam o desempenho da organização. Recursos viabilizam competências e são fonte de 

vantagem competitiva sustentável real ou de desvantagem para a empresa (Mills et al, 2002). 

Recursos são algo que a organização possui ou tem acesso, mesmo que o acesso seja 
temporário [...] recursos podem ser tangíveis ou intangíveis [...] recursos tangíveis incluem 
construções, plantas, equipamentos, licenças, patentes, ações, terrenos, os devedores, os 
funcionários. Geralmente são de forma física [...] recursos intangíveis são, por definição, 
menos fácil de reconhecer. Eles incluem habilidades, experiência e conhecimentos de 
funcionários, fornecedores e distribuidores (Mills et al, 2002). 

 

Ter competência organizacional é, portanto ter os meios para fazer certo e obter o 

desempenho favorável para alavancar os negócios. Desse modo, para que a empresa seja 

considerada competente é preciso dispor de um conjunto de recursos (tangíveis e intangíveis) 

que permitam trazer resultados esperados, benefícios ao cliente, soluções diferenciadas e 

inovadoras, dificuldade de imitação pela concorrência e acesso a diferentes mercados 
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(Prahalad & Hamel, 1990). Tal perfil deve considerar ainda a singularidade de solução e a 

versatilidade no uso dos recursos (Fernandes et al, 2006 apud Barney, 1996). 

Nesse contexto, ter alto grau de competência tanto no âmbito do indivíduo quanto no 

âmbito organizacional, é ter os conhecimentos, habilidades e atitudes (Mills et al, 2002; 

Rabechini Jr, 2005) que permitam atingir o resultado esperado. Atitudes se relacionam com 

características intelectuais, de personalidade, de temperamento ou caráter. Conhecimento ou 

qualificação representam uma especialização em determinado tema, que tem maior realização 

quanto maior for seu potencial. Habilidades são desenvolvidas por meio do aprendizado e 

favorecem a aplicação da competência (Fleury & Fleury, 2001; Mills et al, 2002).  

Para a condução deste trabalho a conceituação de competência está focada no âmbito 

do indivíduo em seu ambiente de trabalho, podendo ser principalmente entendida por meio de 

três eixos fundamentais: a pessoa, sua formação educacional e sua experiência profissional 

(Fleury & Fleury, 2001).  

Com base nos autores citados, o conceito de competência neste estudo compreende os 

aspectos de formação, capacitação e desenvolvimento, habilidades e atitudes do indivíduo em 

seu papel profissional, sendo ele parte dos recursos tangíveis e seus conhecimentos parte dos 

recusros intangíveis necessários para que as empresas atinjam a competência organizacional e 

os resultados esperados em seus negócios. Esses aspectos estão sintetizados na Figura 1. 

Autor Caracterização Aspectos 
Biancolino e Riccio 
(2011) em citação a 
Penrose (1959)  

Competência no nível organizacional tem origem na ideia de 
transformar os recursos disponíveis em lucratividade. 

Requer otimização de 
recursos para obter 
lucro. 

Boterf (2006) A complexidade do tema competências remete a ideia de um 
conceito dinâmico, em constante construção. 

O tema competências 
evolui e depende do 
contexto. 

Boterf (2003) Competência tem ênfase na capacidade de mobilização e 
ação do indivíduo em situações complexas de trabalho. É o 
ato de assumir responsabilidades frente a situações 
complexas de trabalho, buscando lidar com eventos inéditos 
de natureza singular e diferenciada.   

Saber agir de modo 
responsável. 

Drejer (2001) Competência tem base em características funcionais e em 
virtudes. 

Características 
pessoais do indivíduo  

Dutra, Hipólito e 
Silva (2000) 

Competência relaciona-se com qualificação profissional e 
com o desempenho do indivíduo na realização de um 
determinado papel profissional, traduzindo-se na capacidade 
de uma pessoa ou grupo em gerar resultados que atendam os 
objetivos estratégicos e organizacionais. 

Requer adequação de 
habilidades conforme 
o papel profissional a 
que está designado. 

Figura 1- Quadro teórico sobre competências 
Fonte: Elaboração pelo autor 
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Autor Caracterização Aspectos 
Dutra, Hipólito e 
Silva (2000)  

Competência é o ato (ação) de colocar em prática aquilo que 
se sabe. É saber ser e saber mobilizar conhecimentos em 
diferentes contextos.  

Saber agir de acordo 
com o contexto. 

Fleury e Fleury 
(2001) 

Competência está intrinsecamente ligada à capacidade do 
indivíduo ou grupo em gerar valor econômico agregado às 
organizações e valor social ao indivíduo. É saber agir de 
modo responsável e reconhecido pelos outros. 

Saber agir de modo 
responsável e agregar 
valor. 

Rabechini Jr. e 
Carvalho (2003)  

Em gerenciamento de projetos é ter conhecimentos, 
habilidades e atitudes para alcançar resultados e 
desempenho superior. 

Agregar valor. 

Ruas et al (2005)  "É a capacidade de mobilizar, integrar e colocar em ação 
conhecimentos, habilidades e formas de atuar (recurso de 
competências) a fim de atingir/superar desempenhos 
configurados na missão da empresa e da área". 

Saber agir e agregar 
valor. 

Bitencourt (2001a) 
apud Spencer e 
Spencer (1993) 

Competência refere-se a características intrínsecas do 
indivíduo, as quais influenciam e dão base para seu 
desempenho no ambiente de trabalho. 

Base para o 
desempenho 
profissional. 

Figura 1 - Quadro teórico sobre competências (continuação) 
Fonte: Elaboração pelo autor 
 

2.1.1. COMPETÊNCIAS DO GERENTE DE PROJETOS 

De acordo com Shenhar e Dvir (2007) o gerenciamento de projetos é o conjunto de 

atividades administrativas necessárias para que um projeto tenha um final bem sucedido e 

nesse sentido, a chave para o sucesso em projetos é escolher o gerente de projetos com as 

competências adequadas para conduzí-las e obter bom desempenho (Crawford, 2004).  

De acordo com Vos, Hauw e Heijden (2011) gerentes de projetos são atribuídos a 

projetos tendo por base os atributos de qualificação, educação e experiência necessários para 

atingir os resultados esperados.  Em empresas com estrutura projetizada, cujo trabalho é 

baseado em projetos, há particularidades nas características das competências e habilidades 

requeridas (Rabechini Jr., 2005). Ao indivíduo designado a trabalhar nesse tipo de empresa, 

principalmente aquele diretamente responsável por projetos, tem sido requerido maior foco no 

desempenho, perfil de liderança e capacidade em assumir ele próprio maior responsabilidade 

por sua equidade salarial, desenvolvimento e progresso, dando assim atenção aos aspectos que 

promovam sua empregabilidade (Arvidsson & Ekstedt, 2006).  

A Figura 2 ilustra as principais competências específicas em gestão necessárias para 

garantir que sejam atendidos os aspectos de esforço, temporalidade e unicidade característicos 

aos projetos. Estudos de Rabechini Jr. (2005) destacam, por exemplo: as habilidades de foco, 

coragem, comprometimento e empenho para atingir o esforço necessário; pressão do tempo, 
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boa utilização de recursos e dinamismo para atender o prazo requerido ao projeto; e ainda 

visão holística, pensamento sistêmico, ousadia e criatividade para atuar de modo diferenciado 

e único em cada novo projeto.  
 

PROJETO 
Esforço  Unicidade Temporalidade 
Comprometimento Visão holística Pressão do tempo 
Pró-atividade Ousadia Limitação de recursos 
Fazer acontecer Criatividade  Desafios  
Dedicação Singularidade Dinâmico 
Coragem Perspicácia Evitar retrabalho 
Empenho Pensamento sistêmico  
Foco   

Figura 2- Competências para a gestão de projetos  
Fonte: PMI (2008); Rabechini Jr. (2005) – adaptado pelo autor 

 

De acordo Rabechini Jr., Carvalho, e Laurindo (2002) são oito as capacidades mais 

importantes do gerente de projetos, nessa ordem de relevância: 1) gerenciar as relações 

humanas, resolvendo conflitos e estimulando as pessoas; 2) estabelecer metas e cumprí-las; 3) 

definir o objetivo e escopo do projeto; 4) gerenciar o prazo das atividades; 5) negociar com as 

entidades participantes; 6) contratar fornecedores e se relacionar com clientes; 7) estabelecer 

um sistema de informação; e 8) gerenciar planos financeiros do projeto. 

Complementando esses aspectos destacam-se então as habilidades de gestão, 

liderança, administração, relacionamento e capacidade técnica como as principais 

competências citadas por autores como (Kerzner, 2010, pp. 512-517), Rabechini Jr. e 

Carvalho (2003) em citação a Shtub et al, 1994), Rabechini Jr. e Pessoa (2005),  Maximiano 

(1988) e  Vasconcellos e Hemsley (2002, p. 97). Tais autores enfatizam, entre outros, que as 

capacidades de administração relacionam-se com o gerenciamento do tempo, equipes e 

pessoas e com a gestão de interfaces, métodos e tecnologia. Já a habilidade de relacionamento 

refere-se ao aspecto político das relações e ao suporte e colaboração, com equipes ou clientes, 

em acordos, negociações ou resolução de conflitos. Capacidades técnicas por sua vez, indicam 

as habilidades de implementação, experiência e abrangência por papéis e tarefas. 

Além das competências já citadas até aqui, há ainda a tarefa de desenvolver equipes de 

projetos eficazes. De acordo com PMI (2008) essa é uma das responsabilidades primárias do 

gerente de projetos. Nessa tarefa é o gerente de projetos quem deve obter constantemente o 

apoio da alta administração para mobilizar os recursos necessários, trabalhar para manter as 
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equipes inspiradas, motivadas e em desenvolvimento constante, além de garantir um ambiente 

de confiança mútua e de comunicação eficaz, mesmo num cenário com diferenças culturais 

(PMI, 2008). 

De acordo com Soeltl (2006), empresas irão substituir as definições de cargo por 

modelos de competência que enfatizem as aspirações dos indivíduos e apoiem o 

desenvolvimento de programas e treinamentos com foco em habilidades específicas 

necessárias às pessoas alocadas em gestão de projetos. Rabechini Jr. (2005) cita, por exemplo, 

que há aderência entre o modelo proposto por PMI® - Project Management Institute e o 

modelo desenvolvido por Boterf (2003). Segundo Rabechini Jr. (2005) esses modelos 

apresentam em suma três categorias: 1) as competências de entrada, que incluem as 

atribuições requeridas ao gerente de projetos; 2) as competências de saída, que tem base nas 

entradas, em ações e no acompanhamento sob a responsabilidade do gerente de projetos; e 3) 

as competências comportamentais, que incluem o lado humano da gerência de projetos. 

No modelo de Frame (1999, pp. 143-150) são três os tipos de competências em 

gerenciamento de projetos: 1) competências individuais com foco na resolução de problemas; 

2) competências de equipe e que representam a capacidade em lidar com problemas 

complexos e multidisciplinares; e 3) competências da empresa que se relacionam com a 

capacidade de criar ambiente favorável ao indivíduo e às equipes. 

Em complemento, estudos de Oliveira Jr. (2013, apud Kosaroglu e Hunt, 2009) 

afirmam que os indicadores de competências para gerentes de projeto dão ênfase em 

habilidades técnicas, de liderança, gerenciais e administrativas, assim descritas:  

a) competências técnicas – para garantir conhecimento das tecnologias nas quais o 
projeto é baseado;  

b) competências de liderança – para afetar positivamente os comportamentos em favor 
do projeto;  

c) competências gerenciais – por exemplo, para o desenvolvimento de planos para 
execução e conclusão um projeto, gestão de recursos, custos e cronograma. 

d) competências administrativas – para adequação à sua cultura e processos 
administrativos da empresa, entendimento da estrutura e para utilização dos métodos e 
ferramentas recomendados para planejar e integrar os grupos funcionais.  
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Assim, de modo geral, os autores aqui referenciados enfatizam características 

similares requeridas aos gerentes de projetos. A Figura 3 sintetiza esses aspectos. 

Kerzner (2010) Rabechini Jr. e Pessoa (2005) Vasconcellos e Hemsley (2002)  
Administração Administrador de equipes / 

pessoas 
Atitude de colaboração e liderança 

Organização e 
Planejamento 

Administrador de interfaces Capacidade de adaptar-se a novos grupos; 

Competência técnica Administrador de tecnologia Capacidade de comunicação; 
Construção de equipes Articulador de acordos Capacidade de desempenhar múltiplos 

papéis; 
Empreendedorismo Formulador de métodos Capacidade para dividir autoridade; 

Liderança Implementador Capacidade para suportar ambiguidades; 
Alocação de Recursos Organizador Capacidade política; 

Resolução de conflito Planejador Experiência matricial  
Suporte Gerencial   Multitarefas 

Figura 3 - Competências requeridas ao gerente de projetos 
Fonte:  Rabechini Jr. e Pessoa (2005);  Rabechini Jr. (2005); Kerzner (2010) 
 

2.1.2. COMPETÊNCIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SETOR 
BANCÁRIO 

Esta seção apresenta os aspectos relacionados ao ambiente profissional da área de TI 

do setor bancário, enfatizando os recentes desafios desse mercado, bem como as 

características e habilidades necessárias para atuar como gerente de projetos nesse segmento. 

Tal aprofundamento objetiva melhor compreender as situações encontradas nesse cenário. 

De modo geral e conforme já sinalizado na seção 2.1.1 do referencial teórico, as 

competências requeridas aos gerentes de projetos têm ênfase em características específicas 

como, por exemplo: liderança, agilidade, flexibilidade, pró-atividade, dinamismo, foco, 

comprometimento, boa utilização de recursos, visão holística, pensamento sistêmico, ousadia 

e criatividade (Aguilar & Vallejo, 2007, em citação a Trevor, 1992; Patah & Carvalho, 2002; 

Rabechini Jr., Carvalho, & Laurindo, 2002; Rabechini Jr., 2005).  

Marshal et al (2000, pp. 90-114) sinalizam, porém que para ser bem sucedido no 

trabalho moderno o indivídio deve buscar principalmente o desenvolvimento de competências 

no uso de TI. Segundo Marshall et al (2000) essa necessidade é resultante do avanço 



28 / 156 
 

tecnológico e consequentemente da complexidade cognitiva exigida para o trabalhador nesse 

ambiente em constante transformação e novos requerimentos. 

De acordo com Bittencourt e Prado (2010) a evolução da TI tem reforçado sua 

relevância como ferramenta de gestão. Nesse sentido esses autores consideram que não é mais 

unicamente as habilidades técnicas do profissional de TI que estão valorizadas, mas também e 

principalmente as características de gerenciamento. Bittencourt e Prado (2010) reforçam ainda 

que as características do profissional de TI “se baseiam na tríade: técnica, gestão de pessoas e 

gestão de negócios. Isto faz do profissional de TI atual uma das peças fundamentais de 

qualquer organização”.  

Além desses aspectos e conforme destacado em estudos de Bombonatti Filho (2012), a 

finalidade básica de tecnologia da informação é “obter as informações certas para as pessoas 

certas, no momento certo [...] é transformar de forma eficiente os dados em informações ou 

conhecimento”.  

No segmento bancário há aspectos que tornam ainda mais relevante a necessidade de 

desenvolvimento de competências em TI (Bombonatti Filho, 2012, apud Turban, Rainer & 

Potter, 2007). 

A utilização e gerenciamento da informação faz parte do core business da indústria 
bancária, sendo que três pilares da tecnologia da informação podem ser verificados em sua 
utilização: a) tecnologia, que é continuamente desenvolvida em conjunto com os 
fornecedores; b) a informação, que devido à evolução da tecnologia é cada vez mais 
precisa, rápida e com qualidade; e c) comunicação da informação, que no advento da 
internet passa a ficar cada vez mais facilitada (Bombonatti Filho, 2012). 

 

Desse modo, ao avaliar o papel de tecnologia da informação especificamente no setor 

bancário é possível destacar também algumas particularidades a respeito das competências 

necessárias ao gerente de projetos.  

Um exemplo disso pode ser encontrado em estudos de Jalan (2002) a respeito da 

gestão de novos desafios do setor bancário indiano. Jalan (2002) ressalta que no segmento 

financeiro há ênfase em competências para a gestão de mudanças e gestão de riscos advindos 

da necessidade de segurança e regulamentação, bem como em habilidades para o 

gerenciamento de conflitos, atenção às forças da globalização e flexibilidade em meio à 

evolução desse mercado. Para Jalan (2002) o setor bancário indiano tem sido uma importante 
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força motriz por trás do desenvolvimento econômico da Índia e são as habilidades, as atitudes 

e o conhecimento das equipes que determinam o potencial para essa competitividade. 

No cenário brasileiro o setor bancário é um dos que mais investe em tecnologia da 

informação. De acordo com CIAB-Febraban (2013) as recentes oscilações negativas no 

mercado financeiro em 2008 e 2009 deixaram os bancos em meio a incertezas. Para ele a 

tecnologia da informação têm sido o meio fundamental para garantir a eficiência operacional, 

melhor gestão de riscos e a redução de custos requeridos ainda mais fortemente nesse cenário 

de crise. 

Há tempos o setor bancário tem investido em TI para proteger seus dados e sua 

estabilidade. De acordo com o Banco Central do Brasil – BCB (2013) os acordos de Basiléia 

I, II e III, assinados respectivamente em 1988, 2004 e 2010 são exemplos de projetos com 

exigências para o controle de capitais e de risco de crédito, visando o fortalecimento do 

sistema financeiro global.  

Nesse contexto o grande desafio é construir e manter uma integração entre as diversas 

áreas e plataformas, mantendo a integridade e a transparência dos dados, processo que deve 

ser fortemente apoiado pelos recursos da tecnologia da informação (Febraban, 2013). Assim, 

para atender tais exigências tem sido essencial investir na manutenção dos sistemas bancários 

e na reestruturação do ambiente tecnológico nesse setor. Aproximadamente “15% de todo o 

investimento em TI no país é feito pelos bancos que perceberam o retorno que teriam 

realizando tal investimento” (Febraban, 2013). A Figura 4 apresenta a distribuição de 

despesas e investimentos em tecnologia por bancos no Brasil. 
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Figura 4 – Distribuição de despesas e investimentos em tecnologia por bancos no Brasil (2008 vs 2012) 
Fonte: Febraban (2013) 
 

 

Além do acordo de Basiléia, outros exemplos de investimentos em TI relacionados à 

regulamentação e proteção de dados nas instituições financeiras são: a implementação de 

requisitos da lei Sarbanes-Oxley, assinada em 2002 para regulamentar processos para 

segurança, auditoria e transparência de dados; o sistema de pagamentos brasileiro, 

reestruturado em meados dos anos 90 para garantir melhor administração dos riscos de 

inflação, segurança, agilidade e transparência em transferências de fundos interbancários; o 

cadastro posittivo, aprovado no Brasil em 2011 e que versa sobre o armazenamento de dados 

relativos à pessoa física ou jurídica com a finalidade de subsidiar informações no processo de 

análise para a concessão de crédito (Febraban, 2013; BCB, 2013).  

Outro desafio constante vivido por instituições bancárias é o de evitar fraudes e 

consequentemente as perdas financeiras. No Brasil as perdas chegaram a R$ 816 milhões nos 

sete primeiros meses do ano de 2012 (Febraban, 2012). Assim, nesse mercado há uma 

demanda frequente para desenvolver formas de autenticação do cliente, para identificar 

possíveis fraudadores, porém sem dificultar o acesso aos serviços. Tecnologias para acesso 

biométrico e transações na internet autorizadas pelo celular, são exemplos dessas demandas. 

É em meio a essas iniciativas para regulamentação e segurança que as instituições 

bancárias têm também se preocupado em investir em TI para manter sua vantagem 
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competitiva. Automação bancária, mobile e internet banking, canais de atendimento, 

digitalização e leitores de código de barras, implantação de sistemas e arquiteturas cada vez 

mais adequadas ao seu negócio e às necessidades dos seus clientes demonstram essas 

iniciativas (Febraban, 2013).  

A Figura 5 traz a síntese das principais conclusões do CIAB–Febraban (2013) a 

respeito da participação de tecnologia da informação em bancos no Brasil. 

Principais conclusões CIAB - Febraban 
 Tecnologia é cada vez mais um alicerce fundamental para a indústria financeira. No último ano 

os gastos em TI foram de 20,1 bilhões de reais – 9,5% de crescimento em relação ao ano anterior;  

 A indústria de tecnologia para o setor bancário já se aproxima dos investimentos de países 
desenvolvidos como França e Alemanha e corresponde a 15% dos gastos de TI no Brasil;  

 Estes investimentos se explicam pela crescente demanda de acessos a serviços bancários por 
meios eletrônicos. Em 2012, transações feitas em Internet Banking representaram 39% do total 
de transações do mercado, sendo o canal mais representativo. Mobile Banking teve um 
crescimento exponencial de 333% em relação ao ano anterior e já representa 2,3% do número 
total de transações;  

 Como efeito desta tendência, no último ano Internet Banking e Mobile Banking já ultrapassaram 
os canais tradicionais, como agências, Contact Center e ATM, como canais preferenciais para 
transações financeiras pelos clientes;  

 Um sinal positivo da qualidade dos investimentos em TI é um crescimento em torno de 20% ao 
ano dos gastos com software. Além disso, outro indicador relevante foi o crescimento de 356%, 
desde 2008, na capacidade de armazenamento de dados; 

 Os investimentos em canais virtuais como Internet Banking e Mobile Banking permitiram uma 
redução no custo unitário de transação de 17,4% nos últimos cinco anos, entretanto a 
conveniência destes canais gerou também um crescimento de 73,4% maior no volume de 
transações, acarretando um aumento nos custos totais de operação tecnológica dos bancos.  

Figura 5 - Principais conclusões CIAB – FEBRABAN 2013  
Fonte: CIAB-Febraban (2013)  
 
 

Esse é o contexto que ressalta a importância de tecnologia da informação nas 

instituições bancárias e demonstra como é fundamental aprimorar a gestão para o 

amadurecimento de competências específicas em TI e se concentrar no desenvolvimento dos 

recursos humanos para atender as exigências de conhecimento técnico, de negócio e perfil de 

liderança, gerencial e administrativo requeridos nesse ambiente de constante transformação 

(Jalan, 2002; Marshall et al, 2000; Febraban, 2013). 
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Para complementar este capítulo a respeito de competências profissionais é importante 

salientar ainda que algumas variáveis de competência tratadas neste estudo abordam aspectos 

da personalidade do indivíduo as quais não dependem especificamente de treinamento técnico 

para serem desenvolvidas. Ser ético, ser carismático, ser criativo, ser respeitoso e pontual, ter 

iniciativa, ser bem humorado, ter espírito de cooperação, gerenciar estresse, ter autocontrole, 

ser confiante e realista, relacionam-se mais com as características pessoais e com a postura do 

profissional e pouco podem ser alavancadas por treinamentos convencionais (Leban e Zulauf, 

2004).  Para esses autores as características pessoais se relacionam com a inteligência 

emocional do indivíduo cujo aprimoramento tem impacto positivo em projetos.  É o 

desenvolvimento em aspectos afetivos-cognitivos que traz inteligência emocional e aumenta o 

desempenho da liderança, pois permite uma melhor compreensão, sensibilidade e regulação 

das emoções. 

Quando se trata de competências para a liderança e gestão, a literatura tem destacado 

também seu forte relacionamento com atributos de caráter pessoal. Pesquisas nesse sentido 

sinalizam, por exemplo, que aspectos a respeito da moral e da atitude do indivíduo, são base 

que suporta positivamente posturas como carisma, ética, senso de humor, iniciativa, respeito e 

diversidade (Winston & Patterson, 2006; Maak, 2007). Bass & Steidlmeier (1998, citados por 

Winston & Patterson, 2006), descrevem que para a liderança ser transformacional1 deve ser 

fundamentada em bases morais e assim, tanto o líder como o liderado mudam bruscamente o 

desempenho e alcançam melhores resultados. Para Maak (2007), os líderes de negócios têm 

de lidar com a complexidade moral resultante de inúmeras anseios das partes interessadas e 

para isso devem construir relacionamentos duradouros e mutuamente benéficos.   

Desse modo, foram os estudos dos temas apresentados no capíulo 2.1 que permitiram 

o aprofundamento de conceitos a respeito de competências profissionais, de competências 

específicas para atuar como gerente de projetos e das características dos projetos no cenário 

atual de tecnologia da informação do setor bancário. Foi possível verificar também que no 

segmento bancário maior ênfase tem sido dada a projetos que resultem em diferencial 

competitivo, principalmente aqueles relacionados a serviços e facilidades oferecidas aos 

                                                
1 Segundo Camps e Rodríguez, (2011) a liderança transformacional representa uma forma ativa e eficaz da 
liderança em que os líderes estão envolvidos mais emocionalmente com seus liderados. Líderes 
transformacionais motivam seguidores para alcançar um desempenho além das expectativas, transformando suas 
atitudes, crenças e valores ao invés de simplesmente obter o cumprimento de um trabalho. 
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clientes e em projetos para garantir a segurança das informações e a regulamentação das 

transações financeiras características desse mercado 

Todo esse contexto teórico a respeito de competências permite destacar que o gerente 

de projetos tem um importante papel de liderança e de atuação para motivar e inspirar os 

outros, promovendo atitudes positivas no trabalho e criando um senso de cooperação entre os 

membros da equipe e partes interessadas.  

Assim, ao considerar que os desafios do setor bancário exigem profissionais 

dinâmicos, com perfil de liderança para a gestão de projetos tecnológicos, foi  possível 

formular a seguinte proposição: 

Proposição 1: A atitude pró-ativa impacta positivamente no desempenho das competências 

gerais (liderança, relacionamento e gestão) do gerente de projetos (Marshall et al, 2000; 

Rabechini Jr., 2005; Arvidsson& Ekstedt, 2006). 

2.2. DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

Estudos de Senge (1990) indicam que a complexidade nos negócios e problemas 

globais, inclusive os relacionados à sustentabilidade, sugerem uma mudança no modo como 

indivíduos e organizações trabalham. Pensar sobre a evolução da teoria das organizações e 

das estratégias organizacionais, bem como sobre as ameaças e oportunidades de um ambiente 

de negócios em constante transformação, faz refletir sobre que oportunidades de 

desenvolvimento de competências fará o gerente de projetos do futuro, aquele que garantirá a 

vantagem competitiva de longo prazo, tanto para a organização quanto para a sociedade. Para 

Senge (2009), aquilo que aprendemos em nosso trabalho sobre mudança organizacional e 

sistêmica é a dificuldade de identificar os líderes antecipadamente e questiona: “vamos 

proteger os modos do passado ou nos associar à criação de um futuro diferente?”, pergunta 

essa que sugere uma quebra de paradigmas nos processos de capacitação para a gestão e 

atenção aos planos para o desenvolvimento profissional. 

Dessa maneira, o ambiente organizacional com possibilidades de promover as 

habilidades necessárias para garantir vantagem competitiva depende de comprometimento e 

de oportunidades para se apreender em todos os níveis, expandindo a capacidade de criar o 

futuro (Senge, 1990). Contudo, mesmo que haja o ambiente favorável, desenvolver 
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competências depende do próprio indivíduo como o “empreendedor de sua própria vida”, que 

ele seja o “seu próprio projeto” (Freitas, 2000). 

Nesse sentido, investir e estimular os funcionários a desenvolverem suas competências 

permitirá às organizações atingir experiência aprimorada e flexibilidade das equipes, fatores 

críticos para a vantagem competitiva sustentada (Vos, Hauw, & Heijden, 2011). O 

desenvolvimento de novas formas de agir das pessoas é fruto do processo de aprendizagem 

organizacional e do desenvolvimento de competências (Streit, 2001). 

Ter um processo contínuo e planejado para o desenvolvimento de competências 

adiciona valor às atividades da organização e da sociedade (Bitencourt, 2001b) e para Kolb, 

Rubin e McIntyre (1990) o desenvolvimento tem base na aprendizagem vivencial e em 

processos cíclicos que criam novas experiências por meio de ações e abstrações 

continuamente em quatro estágios: 1) experiências imediatas ou concretas que fornecem 

insumos para um segundo estágio; 2) observações e reflexões que progridem para um terceiro 

estágio; 3) conceitos abstratos que uma vez criados viabilizam o quarto estágio; e 4) conceitos 

testados ativamente. 

Enfatiza-se, portanto que competências evoluem tanto pela experiência (vivência) 

como por aprendizado em treinamentos formais (Boterf, 2003, pp. 78-79; Kolb, Rubin & 

McIntyre, 1990, p. 38; Senge, 1990) e assim também o gerente de projetos deve criar e 

reciclar conhecimento ao longo de sua vida profissional (Rabechini Jr., 2005, pp. 64-87). 

De acordo com Heijden (2002) o "valor de aprendizagem da função" é a percepção do 

grau de desenvolvimento do conhecimento e de habilidades de uma pessoa dentro do trabalho. 

Situações de aprendizagem como a educação formal, experiência profissional, relacionamento 

social entre outros, podem propiciar a transformação do conhecimento em competência 

(Fleury & Fleury, 2001).  

Segundo Ruas, Antonello e Boff (2005) o desenvolvimento humano sustenta a 

dinâmica da mudança e da aprendizagem e no caso do gerente de projetos são o conhecimento 

e a informação atrelados à sua capacidade de execução, as competências mais facilmente 

desenvolvidas por treinamento e experiência (Bitencourt, 2001a, em citação a Spencer & 

Spencer, 1993). 
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Complementando esses aspectos, Malschitzky (2004) declara que um processo 

estruturado de treinamento proporciona às organizações a definição das atribuições 

necessárias aos empregados, plano de aperfeiçoamento dos colaboradores, melhoria dos 

padrões profissionais e retenção de talentos. Para Malschitzky (2004) os indivíduos 

envolvidos no processo de treinamento têm autoestima, melhor aproveitamento de suas 

aptidões, dignificação do trabalho e despertam para a necessidade de autodesenvolvimento e 

plano de carreira, em busca da manutenção de sua empregabilidade. 

A Figura 6 mostra como Boterf (2003) considerou os aspectos sobre o 

desenvolvimento de competências: 

Conhecimento  Aspecto Oportunidades para desenvolver  
Teórico Entendimento / Interpretação Educação formal e continuada 

Sobre procedimentos Saber como proceder Educação formal e experiência 
profissional 

Empírico Saber como fazer Experiência profissional 

Social Saber como comportar-se Experiência social e profissional 
Cognitivo Saber como lidar com a informação 

Saber como aprender 
Educação formal e continuada e 
Experiência social e profissional 

Figura 6 - Aspectos sobre o desenvolvimento de competências  
Fonte: Adaptado de Boterf (2003, p. 124) 
 

Assim, são as atividades geradas tanto pela organização quanto pelo empregado o que 

permite desenvolver competências. Funcionários podem então buscar desenvolver suas 

habilidades em diferentes meios oferecidos pela organização, em treinamentos formais ou em 

atividades de aprendizagem informal (vivência no trabalho, coaching2), entre outros (Vos, 

Hauw & Heijden, 2011). Ao aprimorar a dimensão da competência individual, há também o 

desenvolvimento dos grupos e de competências gerenciais (Ruas, Antonello, & Boff, 2005). 

Esse desenvolvimento favorece alavancar a maturidade da organização no gerenciamento de 

projetos (Kerzner, 2010, pp. 512-517).  

Em se tratando de competência no nível organizacional, Senge (1990) propõe cinco 

disciplinas para o desenvolvimento de competências: 1) domínio pessoal para tratar da 

                                                
2 Segundo Armstrong e Baron (2000, p. 79) coaching é o apoio de alguém mais experiente, que auxilia o 
indivíduo a tornar-se mais eficaz no seu papel de trabalho. É uma habilidade importante para os gerentes de 
linha. Também para Parsloe (1999, p. 5-8) o coaching é um processo que permite a aprendizagem e 
desenvolvimento por meio de apoio de alguém mais experiente, a fim de maximizar o potencial de um indivíduo, 
desenvolver suas habilidades e melhorar seu desempenho para que ele se torne a pessoa que deseja ser.  
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necessidade de desenvolvimento das pessoas, do autoconhecimento e autodesenvolvimento, 

para atingir os objetivos e estimular o grupo de indivíduos a alcançar as metas definidas; 2) 

modelos mentais que se relacionam com uma reflexão crítica e constante, buscando melhorar 

as práticas usuais e agregar valor às atividades; 3) visão compartilhada para estimular o senso 

de propósito compartilhado e o engajamento do grupo em relação ao futuro; 4) aprendizado 

em equipe, para criar e desenvolver competências coletivas; e 5) pensamento sistêmico como 

forma dinâmica e profunda de analisar os processos por meio de seus inter-relacionamentos e 

não apenas em termos lineares. Para Senge (1990) compreender a dinâmica e não os detalhes 

trará resultado diferenciado na maioria das situações gerenciais.  

Aspectos relevantes a respeito da aprendizagem organizacional e seus possíveis efeitos 

sobre as competências gerenciais foram sintetizados por Streit (2001). Seus resultados 

corroboram os conceitos aqui estudados e estão conjuntamente representados na Figura 7.  

Autor Aspectos e premissas da 
aprendizagem e desenvolvimento  

Efeito nas competências para a 
gestão e na organização 

Antonello (2006) Interlocução de diferentes áreas de 
conhecimento. 

Facilita compartilhar conhecimentos 
no âmbito da organização. 

Bitencourt (2001a) Desenvolver competências gerenciais. Gestão efetiva, alinhamento 
estratégico e competitividade.  

Bitencourt (2001b) O processo contínuo e planejado para o 
desenvolvimento de competências. 

Adiciona valor às atividades da 
organização e da sociedade.  

Boterf (2006); Kolb, 
Rubin e McIntyre 
(1990); Senge (1990); 
Rabechini Jr. (2005) 

Criar e reciclar conhecimento ao longo 
da vida profissional. Aprendizagem 
vivencial em processo cíclico. 

Cria novas experiências por meio de 
reflexão, ações e abstrações. Adiciona 
valor e conhecimento constante. 

Fleury e Fleury (2001) Educação formal, experiência 
profissional e relacionamento social. 

Transformam o conhecimento em 
competência.  

Rabechini Jr. e Pessoa 
(2005) 

Considerar as camadas do indivíduo, 
equipes e da organização. 

Maturidade organizacional. 

Ruas, Antonello e Boff 
(2005); Kerzner (2010) 

O desenvolvimento humano. Sustenta a dinâmica da mudança. 

Ruas, Antonello e Boff 
(2005); Kerzner (2010) 

Desenvolver competências individuais e 
de grupos. 

Maturidade gerencial da organização. 

Senge (2009) 

Necessidade de comprometimento e de 
oportunidades para aprender em todos 
os níveis. 
Compreender a dinâmica (pensamento 
sistêmico) e não os detalhes. 

Expande a capacidade de atingir 
resultados e de criar o futuro.  
Resultado diferenciado por meio da 
análise mais aprofundada das 
situações gerenciais. 

Streit (2001)  Desenvolvimento de competências e 
aprendizagem organizacional. 

Possibilita novas formas de agir das 
pessoas. 

Vos, Hauw e Heijden 
(2011).  

Aprendizado em diferentes meios 
(formais-treinamentos ou informais-
vivência). 
Investir e estimular funcionários a fazer 
uso das oportunidades para o 
desenvolvimento de competências. 

Maturidade organizacional. Expande a 
capacidade de atingir resultados e de 
criar o futuro.  
Experiência aprimorada, flexibilidade 
das equipes e vantagem competitiva 
sustentada. 

Figura 7 - Aspectos e efeitos da aprendizagem organizacional 
Fonte:  elaborado pelo autor 
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Em específico, o desenvolvimento de competências gerenciais tem sido destacado na 

maior parte da literatura como o meio para viabilizar uma gestão mais efetiva e alinhada à 

estratégia competitiva da empresa (Bitencourt, 2001a). Estudos de Forrier e Sels (2003) 

declaram, porém que indivíduos têm prestado pouca atenção às possibilidades de 

aprendizagem nos postos de trabalho.  

Para Antonello (2006) o desenvolvimento gerencial envolve e exige a interlocução de 

diferentes áreas de conhecimento e enfrenta duas dificuldades: 1) restrições dos programas 

convencionais de formação; e 2) dificuldades dos participantes em compartilhar 

conhecimento no âmbito da organização. De mesma maneira, para atuar em situações de 

rápida mudança, as pessoas devem ser flexíveis, adaptáveis e produtivas (Senge, 1990).   

Desse modo, o estudo a respeito dos meios para o desenvolvimento de competências 

do gerente de projetos tem relevância para esta pesquisa, por considerar a possibilidade das 

organizações promoverem as mudanças de comportamento necessárias para o alinhamento de 

suas estratégicas de médio e longo prazo.   

Especificamente no ambiente de tecnologia da informação, Kendra e Taplin (2004) 

enfatizam seis habilidades específicas a serem desenvolvidas para que o gerente de projetos 

possa melhorar as taxas de sucesso em projetos de TI. A Figura 8 apresenta esse modelo 

ilustrado num cubo onde cada um dos lados representa uma competência em particular: 

comunicação; trabalho em equipe; gestão de processos; liderança; treinamento; e 

aprendizagem contínua.  

 
Figura 8 - Competências do gerente de projetos como agente de mudança 
Fonte:  Modelo de Kendra e Taplin (2004) 
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Para Kendra e Taplin (2004) essas são as competências que possibilitam o 

desempenho do gerente de projetos como agente de mudanças. 

Para ser eficaz como líder de mudança e melhorar as chances de sucesso de um projeto de 
TI, gerentes de projeto devem desenvolver e dominar continuamente o conhecimento e as 
habilidades associadas tanto à ciência social da organização em que atuam, como a ciência 
do gerenciamento de projetos (Kendra & Taplin, 2004). 

 

É esse, portanto o cenário que destaca a necessidade de aprimoramento constante de 

competências do gerente de projetos. A cada novo projeto, novos conhecimentos, 

competências, habilidades e multidisciplinaridade são requeridos, inclusive em cada uma das 

diferentes fases do projeto (Aguilar & Vallejo, 2007, em citação a Trevor, 1992).  Além de ser 

um generalista nos projetos sob sua responsabilidade, o gerente de projetos necessita ter 

caracteríscicas como: liderança, agilidade, flexibilidade, pró-atividade, dinamismo, foco no 

resultado, carisma, motivação e negociação (Patah & Carvalho, 2002). 

A fundamentação teórica descrita no capítulo 2.2 apresentou os aspectos a respeito dos 

meios para o desenvolvimento de competências profissionais e, em específico, do gerente de 

projetos. Com base nesse levantamento foi possível destacar três principais formas para 

atingir o desenvolvimento e atualização profissional: treinamento formal (em cursos, e-

learning, salas de aula, workshops); experiência adquirida por vivência em trabalhos com 

atividades novas e desafiadoras; e feedback3 em sessões de coaching com o gestor, mentor ou 

colega de trabalho. Desse modo, foi possível a formulação das seguintes proposições: 

Proposição 2: O treinamento formal impacta positivamente as competências técnicas e de 

gestão necessárias ao gerente de projetos (Bombonatti Filho, 2012; Bittencourt & Prado, 

2010); Oliveira Jr., 2013; Rabechini Jr. & Pessoa, 2005; Fleury & Fleyry, 2001).  

Proposição 3: A experiência adquirida por vivência em atividades desafiadoras impacta 
positivamente as competências do gerente de projetos (Vos, Hauw & Heijden, 2011; Kolb, 
Rubin & McIntyre; 1990; Boterf, 2003). 

Proposição 4: O coaching, apoio ou feedback de um mentor ou colega de trabalho, impacta 
positivamente as competências do gerente de projetos (Gillard, 2009; Ruas, Antonello, & 
Boff, 2005; Armstrong & Baron, 2000). 

                                                
3 Segundo (Mory, 2004, p. 745) a maioria dos pesquisadores educacionais consideram o termo feedback no 
contexto de instrução ou do desenvolvimento. Para a autora o feedback é uma retroalimentação em resposta a 
fatores que produziram determinado resultado, permitindo modifica-los e corrigi-los, melhorando-o por meio da 
comparação do desempenho real com um padrão definido de desempenho. 
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2.3. EMPREGABILIDADE 

A revisão da literatura indica que empregabilidade refere-se ao trabalho e à capacidade 

de ser empregado (Mohamed, Ramendran, & Yacob, 2012). Refere-se também às 

características do “indivíduo que está apto a entrar e a manter-se no mercado de trabalho, 

graças à adequada qualificação profissional”, ou seja, sua “qualidade de empregável” 

(Aurélio, 1999, p. 741). Relaciona-se, portanto com as habilidades necessárias para 

permanecer no emprego, fazer transições entre empregos e funções numa mesma organização 

ou encontrar outra colocação profissional (Rothwell & Arnold, 2007).  

Mohamed et al (2012, apud Brown & Hesketh, 2004) descrevem que o conceito de 

empregabilidade também pode ser visto como subjetivo e dependente de fatores contextuais, 

da oferta e da procura por empregos e de como um indivíduo se destaca em relação a outros 

candidatos para o emprego. Nesse cenário a empregabilidade está, muitas vezes, fora do 

controle do indivíduo e é principalmente determinada pelos requisitos do ambiente de 

negócios (Mohamed et al, 2012 em citação a Hind e Moss, 2011). Do mesmo modo a 

empregabilidade para Grip et al (2004) engloba todas as condições individuais e contextuais 

que determinam a posição futura do trabalhador no mercado de trabalho. 

Dessa maneira a empregabilidade tem sido considerada como um objetivo-chave para 

os indivíduos na gestão de suas carreiras e como meio de aprimoramento e manutenção da 

força de trabalho para as organizações (Rothwell & Arnold, 2007). É ainda requisito essencial 

tanto para a competitividade necessária às organizações num ambiente de constante mudança, 

quanto para os indivíduos que pretendem sucesso na carreira (Nauta, Vianen, Heijden, Dam, 

& Willemsen, 2009 em citação à Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004; Van der Heijde & Van 

der Heijden, 2006). 

Estudos de Van der Heijde e Van der Heijden (2006) enfatizam o processo contínuo de 

desenvolvimento de competências como o principal meio para a promoção da 

empregabilidade. Também para Nauta (2009) a manutenção da empregabilidade vem do 

atendimento perene de necessidades de qualificação no trabalho, da criação de oportunidades 

por meio de aprendizado e da utilização aprimorada de competências. Assim, garantir a 

adequação cíclica de conhecimentos, competências e habilidades, é o caminho de sucesso 

para as empresas e para a carreira dos indivíduos (Nauta, 2009).  
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De mesmo modo, Aguilar e Vallejo (2007) sinalizam a necessidade de atualização 

frequente de competências e habilidades como importante fator para a empregabilidade do 

indivíduo. Destacam também que é o próprio empregado quem deve buscar por 

oportunidades, apoio e subsídios do empregador, mostrando como o seu aprimoramento pode 

contribuir em resultados positivos para a empresa. 

Para Ekstedt (2009) saber vender-se e ser atraente também é uma habilidade com 

impacto na empregabilidade, principalmente quando se diz respeito a projetos. Nesse 

ambiente, cada candidato a atuar na equipe de projetos deve prover habilidades atraentes aos 

projetos daquela equipe e ao gerente líder de projetos, bem como os próprios gerentes líderes 

de projeto devem ter competêcias para atrair os profissionais que necessitam em suas equipes. 

Há uma competição tanto entre trabalhadores no projeto, quanto entre gerentes de projeto e 

até com gerentes de linha visando conquistar as pessoas mais capacitadas Ekstedt (2009). 

O modelo sugerido por Pool e Sewell (2007) ilustrado na Figura 9, apresenta o que os 

autores chamam de “a chave” para a empregabilidade. Nesse estudo a população alvo foi de 

estudantes e graduados no Reino Unido e os resultados reforçam a literatura no que diz 

respeito aos componentes essenciais para a empregabilidade: vivência, desenvolvimento e 

aprendizagem, habilidades genéricas, graduação, inteligência emocional, complementados 

pela reflexão e autoanálises constantes do profissional. 

 
Figura 9- A chave para a empregabilidade 
Fonte:  Pool e Sewell (2004) 
 

Brown e Hesketh (2004) concordam que há um número limitado de indivíduos aptos a 

alcançar cargos gerenciais. Tais autores sinalizam o talento como uma mercadoria escassa, 
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que obriga as organizações a diversificar fontes de conquista por trabalhadores e a manter 

uma política de recrutamento rigorosa. Assim, em meio a tal concorrência por talentos, saber 

quais são os setores com risco de empregabilidade ou onde estão as maiores oportunidades de 

emprego, pode fazer diferença tanto para indivíduos quanto para organizações e sociedade 

(Grip et al, 2004).  

A revisão da literatura feita até o momento para esta pesquisa não encontrou estudos 

acadêmicos específicos no Brasil a respeito de um índice ou fator que possa medir a 

empregabilidade em determinado setor profissional. A publicação comumente encontrada 

aponta para resultados de índice de empregabilidade de recém-formados em determinadas 

universidades, fatores de empregabilidade relacionados à certificação, idade ou sexo dos 

profissionais e principalmente análises sobre taxas de desemprego, assim como é feito na 

pesquisa mensal de emprego (PME) pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística.  

Buscando por publicações internacionais a esse respeito foi possível verificar em 

estudos de Grip et al (2004) que índices de empregabilidade podem ser considerados como 

referência para verificação de níveis de oferta e procura por empregos em determinado setor e 

para discussões a respeito do “valor da empregabilidade”. 

Tal referência também deixa claro que empregabilidade não é apenas um ativo de 
trabalhadores individuais, mas também é uma vantagem para as empresas que os 
empregam. Além disso, um índice de empregabilidade faz o mercado de trabalho ser mais 
transparente para funcionários que querem obter uma melhor compreensão para seu 
desenvolvimento de carreira, oportunidades e riscos de empregabilidade nos diversos 
setores (Grip et al, 2004). 

 

Grip et al (2004) relatam ainda que os níveis mais altos em índice de empregabilidade 

estão no setor bancário, justamente o setor em que tecnologia da informação provocou o 

esvaziamento de empregos tradicionais, como por exemplo, a substituição de pessoas por 

caixas eletrônicos, autoatendimento e serviços na internet. Apesar da obsolescência de 

habilidades em funções específicas, seus estudos sinalizam que o setor bancário mantém 

destaque positivo nos índices de empregabilidade e tal circunstância ocorre provavelmente 

por meio de flexibilidade na adaptação às novas circunstâncias exigidas pelo desenvolvimento 

tecnológico constante nesse setor (demandas para segurança, infraestrutura, novas 

funcionalidades, globalização, entre outros). 
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Por sua vez, Griffeth et al (2005) propuseram o índice de oportunidades de emprego 

(EOI – Employment Opportunity Index) com a finalidade de ampliar estudos a respeito dos 

fatores que influenciam a decisão dos indivíduos pela mobilidade, renovação ou rotação em 

seus postos de emprego. O EOI sugerido por Griffeth et al (2005) é uma medida cognitiva de 

oportunidades no mercado de trabalho e possui seis (6) dimensões: a acessibilidade de 

alternativas de emprego, a quantidade de alternativas, a conveniência de movimento, a 

cristalização ou real alternativa de emprego e a rede de contatos (networking). Os resultados 

desse trabalho apontam para a presença de microprocessos no pensamento e decisão do 

indivíduo pela procura de novas oportunidades de trabalho, além da avaliação de fatores como 

a satisfação no trabalho, autonomia e segurança. 

Os conceitos estudados no capítulo 2.3 a respeito da empregabilidade trazem 

perspectivas tanto do empregado, quanto do empregador. Neste trabalho a atenção está 

voltada para as capacidades do indivíduo em permanecer no emprego, fazer transições entre 

empregos e entre funções numa mesma organização ou ainda a possibilidade de encontrar 

outra colocação profissional.  Além disso, este estudo procura especificamente conhecer os 

aspectos que permitem alavancar o grau de empregabilidade do profissional atuante na função 

de gerente de projetos.  

Nesse sentido, o referencial teórico que sustenta o tema empregabilidade nesta 

pesquisa possibilitou elencar as seguintes proposições: 

Proposição 5: O treinamento formal impacta positivamente o grau de empregabilidade do 
gerente de projetos (Pool & Sewell, 2007); Van der Heijde & Van der Heijden, 2006; Nauta, 
2009; Helal & Rocha, 2011;  Heijde & Heijden, 2006). 

Proposição 6: A experiência adquirida por vivência em atividades desafiadoras impacta 
positivamente o grau de empregabilidade do gerente de projetos (Pool & Sewell, 2007; 
Griffeth et al, 2005; Helal & Rocha, 2011;  Heijde & Heijden, 2006). 

Proposição 7: O coaching, apoio ou feedback de um mentor ou colega de trabalho, impacta 
positivamente o grau de empregabilidade do gerente de projetos (Aguilar & Vallejo, 2007; 
Ekstedt,2009; Helal & Rocha, 2011;  Heijde & Heijden, 2006). 
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3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

O método científico “é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com 

maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e 

verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 

cientista” (Lakatos & Marconi, 1992, pp. 40-41). Para Martins e Theóphilo (2009, p.39), em 

citação ao Webster´s International Dictionary, “pesquisar não é apenas procurar a verdade, é 

encontrar respostas para questões propostas, utilizando métodos científicos” e assim facilitar 

interações com o mundo e permitir previsões confiáveis sobre eventos futuros.   

Este capítulo apresenta as decisões a respeito dos procedimentos metodológicos 

adotados para a pesquisa, enfatizando os aspectos sobre seu delineamento, procedimentos de 

pesquisa e coleta, ambiente, população e amostra, instrumento de coleta, procedimentos para 

análise de dados e limitações. Os procedimentos aqui descritos foram definidos como meios 

para responder à questão principal de pesquisa. 

Questão de pesquisa: como o desenvolvimento de competências impacta a empregabilidade 

e as competências do gerente de projetos de tecnologia da informação de uma instituição 

bancária? 

3.1. DELINEAMENTO DA PESQUISA 

De acordo com Silva e Menezes (2005, p.20), a classificação de uma pesquisa baseia-

se quanto a sua natureza (básica e aplicada), sua abordagem (quantitativa e qualitativa), seus 

objetivos (exploratória, descritiva e explicativa) e seus procedimentos técnicos (estudo de 

caso, experimento, pesquisa bibliográfica, survey, entre outros).  

Esta pesquisa é de natureza básica, pois buscou gerar conhecimentos novos e úteis por 

meio de estudos já consolidados a respeito de competências gerenciais, permitindo assim o 

processo evolutivo dos profissionais (Gerhardt & Silveira, 2009). É também de natureza 

aplicada, pois usa os conhecimentos científicos para sugerir aplicação prática em diferentes 

necessidades humanas e organizacionais (Oliveira, 2001, p.123) e indicar os caminhos a 

seguir para o desenvolvimento de competências do gerente de projetos e consequentemente a 

manutenção de sua empregabilidade (Helal & Rocha, 2011). 
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A abordagem combinada, qualitativa e quantitativa, permitiu colher mais informações 

do que se poderia conseguir isoladamente (Fonseca, 2002, p. 20), sendo a etapa quantitativa 

aquela que permitiu traduzir os dados pesquisados em números que foram quantificados e 

analisados, centrando-se na matemática para descrever a relação entre essas variáveis 

(Fonseca, 2002, p. 20). Já a etapa qualitativa teve por objetivo verificar os aspectos da 

realidade que não podem ser quantificados. Assim, foi possível observar as relações, 

processos e fenômenos por meio de significados, percepções, valores e atitudes dos 

entrevistados (Martins & Theóphilo, 2009, pp. 140-141). 

Vale ressaltar que esta pesquisa teve também uma característica descritiva, pois 

delimitou o perfil de pessoas pesquisadas, eventos e situações objeto do estudo para descrever 

as características do fenômeno. Além disso, foi exploratória pois objetivou alcançar maior 

familiaridade com o problema de pesquisa e possibilitar desenvolver conceitos de forma mais 

clara (Yin, 2010, p 41).  

3.1.1. OBJETO DE ESTUDO 

A área de TI pesquisada é formada por profissionais designados para a gestão de 

projetos e pertence a uma instituição bancária multinacional com sede estabelecida em São 

Paulo.  Essa instituição tem sido reconhecida por possuir serviços financeiros diversificados e 

oferecer soluções aos clientes em todo o mundo, com uma variedade de produtos, capacidade 

de distribuição e tecnologia de ponta no que diz respeito a projetos. Sua área de TI divulga 

aspectos sobre as competências e processos requeridos no gerenciamento de projetos e 

promove aos profissionais meios para que possam obter uma compreensão do vínculo entre as 

áreas de tecnologia, as áreas de negócio, o Banco e seu plano estratégico, buscando evidenciar 

diretrizes que consolidem o modelo de negócios e que mantenham objetivos compartilhados.  

Nessa empresa o processo de recrutamento de gerentes de projetos para a área de TI 

baseia-se em características profissionais e competências gerenciais previamente listadas, 

principalmente aquelas relacionadas com a experiência em projetos e em negócios bancários, 

perfil de liderança e trabalho em equipe, relacionamento, bem como a capacidade de lidar 

com situações de conflito, inovação e com a velocidade requerida aos negócios da atualidade.   
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3.1.2. POPULAÇÃO 

Os profissionais gerentes de projetos alocados na área de TI estudada possuem 

semelhança de habilidades em virtude do próprio processo de recrutamento e, segundo (Levin 

& Fox, 2004), considera-se população ou universo o conjunto de indivíduos que 

compartilham determinadas características em comum.  

Desse modo, definiu-se como população os duzentos e dezessete profissionais que 

atuam na sede brasileira da área de TI da instituição bancária selecionada e que possuem 

responsabilidade direta pela gestão de projetos. Salienta-se, porém que nessa instituição os 

profissionais responsáveis pela gestão de projetos, podem estar alocados com cargos de 

nomenclatura diferentes, tais como: BR (Business Representative), PM (Project Manager), 

BA (Business Analist), PMO (Project Manager Officer) e SME (Subject Matter Expert). 

Ao decidir concentrar esta pesquisa na população indicada, objetivou-se captar 

entendimentos consolidados desse grupo de gerentes de projeto. Não foi propósito divulgar 

qualquer compreensão particular ou isolada dos indivíduos selecionados para responder ao 

questionário survey ou as entrevistas. 

3.1.3. AMOSTRA 

Gerhardt e Silveira (2009) sinalizam que por meio de uma amostra, ou seja, um 

subconjunto da população a ser estudada, é possível “reduzir o número de sujeitos numa 

pesquisa, sem risco de invalidar resultados ou de impossibilitar a generalização para a 

população como um todo”. 

Neste estudo uma amostra inicial de trinta por cento (30%) da população alvo, ou seja, 

aproximadamente sessenta e cinco (65) profissionais gerentes de projetos, foi selecionada 

para responder ao questionário survey e atender a etapa quantitativa da pesquisa. Essa amostra 

é significativa, pois os profissionais alocados na área de TI estudada possuem semelhança de 

habilidades em virtude do próprio seletivo desses indivíduos. 

Para a coleta em entrevistas semiestruturadas foram selecionados quatro (04) gerentes 

de projetos seniores que tem intensa relação com o gerenciamento de projetos no atendimento 

a áreas de negócio como Produtos, Crédito e Cobrança, Riscos e Empréstimos, sendo um 

deles o superintendente da equipe de PMO. 
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A técnica de amostragem para a seleção desses indivíduos foi a técnica não 

probabilística intencional e por conveniência. Não probabilística, pois não foram utilizados 

procedimentos aleatórios para a seleção dos indivíduos respondentes. Intencional, pois a 

finalidade do pesquisador foi incluir em sua amostra indivíduos que representem cada uma 

das áreas multifuncionais atendidas pelos gerentes de projetos da área de tecnologia em 

estudo. Foi também por conveniência (ou acessibilidade), pois o pesquisador selecionou 

indivíduos a que tem acesso, de acordo com a semelhança desses com a população objeto do 

estudo e com a disponibilidade dos indivíduos para resposta. 

De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 99), a  amostra intencional ou por 

julgamento é a técnica que permite a seleção de um subgrupo com características conhecidas, 

disponíveis e que podem ser consideradas representativas de toda a população. Já as amostras 

por conveniência “podem ser facilmente justificadas em um estágio exploratório da pesquisa, 

como uma base para geração de hipóteses e insights” (Churchill & Lacobucci, 1998; Kinnear 

& Taylor, 1979, citados por Marotti et al, 2008). 

É importante salientar que a população e a amostra definidas para este estudo não teve 

por objetivo representar o universo de profissionais gerentes de projeto de tecnologia da 

informação do país. No Brasil, do mesmo modo como em outros países, indivíduos nas áreas 

de tecnologia da informação designados para a gestão de projetos estão alocados em diversas 

organizações da indústria, comércio e serviços e assim nos diversos ramos da atividade 

econômica além do setor bancário, tais como: Construção, Entretenimento, Turismo, 

Esportes, Saúde, entre outros, sugerindo então um universo de gerentes de projeto de 

tecnologia da informação necessariamente maior do que o abordado por esta pesquisa. 

A amostra sugerida buscou subsidiar a análise das características a respeito das 

competências, formas de desenvolvimento e o impacto na empregabilidade do gerente de 

projetos, generalizando as observações para a população dos indivíduos alocados na sede 

brasileira da área de tecnologia da informação da instituição bancária selecionada. Contudo, 

em estudos futuros há a possibilidade de evolução para um espectro mais abrangente, em que 

o universo de pesquisa pode prever, por exemplo, o âmbito de gerentes de projetos com 

certificação em São Paulo, ou gerentes de projetos alocados em instituições bancárias no país 

ou mesmo pode-se sugerir o âmbito brasileiro de gerentes de projetos. 
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3.2.  PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

De acordo com Yin (2010, p. 124-145) um estudo de caso requer múltiplas fontes de 

evidências para melhor embasar os resultados. Desse modo e, para atender aos objetivos 

gerais e específicos descritos na introdução deste projeto de pesquisa, foram selecionados os 

seguintes procedimentos técnicos de coleta: 

- A pesquisa bibliográfica para permitir embasamento teórico aos construtos do 
estudo, análise mais abrangente e variedade de fenômenos (Gil, 2008, p. 50); 

- Entrevistas semiestruturadas com gerentes de projetos, para interpretar e 
compreender as situações partindo-se tanto do ponto de vista do público 
pesquisado, quanto do investigador (Fonseca, 2002 p. 33); 

- Pesquisa com questionário survey para coletar a informação diretamente com o 
grupo de interesse – os gerentes de projeto, permitindo ser possível o sigilo ao 
respondente, bem como a obtenção de dados a respeito das características, ações 
ou opiniões de determinado público alvo (Martins & Theóphilo, 2009, pp. 93-94).  

- Pesquisa documental para coleta de documentos e registros para melhor subsidiar o 
entendimento dos achados. A coleta de documentos, como por exemplo, a 
programação de treinamentos, a lista de oportunidades de vagas, os planos de 
desenvolvimento, bem como a descrição do perfil requerido ao gerente de projetos, 
traz informações que podem corroborar ou não as evidências coletadas por outras 
fontes (Martins & Theóphilo, 2009, p.88; YIN, 2009, p.128). 

3.2.1. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Em trabalhos científicos a pesquisa bibliográfica é a fonte necessária para a construção 

do referencial teórico, definição dos pilares que sustentam a pesquisa, desenvolvimento das 

proposições, bem como para a definição do método a ser utilizado (Gil, 2008, p. 50). Tem por 

finalidade a aquisição de conhecimento aprofundado do arcabouço teórico científico a 

respeito de determinado assunto ou fenômeno (Oliveira, 2001, p. 119). Constitui-se, portanto 

de pesquisa em material já publicado, principalmente em artigos científicos, periódicos, 

livros, revistas, dissertações e teses, bem como em jornais e mídia eletrônica.  

Neste trabalho a pesquisa bibliográfica permitiu ampliar conhecimentos a respeito dos 

meios para o desenvolvimento de competências profissionais, possibilitou identificar quais 

são as competências comumente requeridas ao gerente de projetos, trouxe o detalhamento de 

quais são os meios para o desenvolvimento de competências mais disseminados, tanto para o 
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desenvolvimento técnico como para o comportamental e os específicos em gestão de projetos, 

bem como permitiu verificar uma possível lacuna de estudos a respeito do impacto direto das 

formas de desenvolvimento nas competências e na empregabilidade do gerente de projetos. 

Para Gil (2008, p. 50) a principal vantagem da pesquisa bibliográfica é permitir ao 

pesquisador o conhecimento de uma variedade de fenômenos maior do que ele poderia 

investigar pessoalmente. Além disso, e corroborando opinião de Yin (2010, pp. 124-145), a 

pesquisa bibliográfica garante base para a triangulação de dados na etapa de análise. 

3.2.2. ENTREVISTAS 

A coleta de dados por meio de entrevistas é considerada fonte essencial de evidências 

em estudos de caso, pois possibilita subsidiar o pesquisador com insights importantes a 

respeito do significado que os entrevistados atribuem às situações e assuntos tratados (Martins 

& Theóphilo, 2009, p.88-91). 

Conforme citado na introdução deste trabalho, um protocolo elaborado com base no 

referencial teórico (Apêndice C) foi utilizado como guia de investigação durante as etapas da 

pesquisa. A Figura 10 apresenta o detalhamento desse protocolo que foi o instrumento 

balizador na condução da estratégia de pesquisa por meio das entrevistas com os gerentes de 

projeto selecionados (Martins & Theóphilo, 2009, p.66).  

Etapas e 
Aspectos Protocolo de coleta em entrevistas 
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Levantamento de fontes bibliográficas 

Definição das questões norteadoras para as entrevistas  

Plano, agendamento e realização dos procedimentos de coleta em entrevistas 
     - Apresentação do Termo de Consentimento (Apêndice B)  
     - Obtenção de autorização para coleta 

Análise e interpretação dos resultados encontrados 

A
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s p
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ve
st

ig
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ão
 

Verificar qual é a política para desenvolvimento de competências da empresa 
Levantar quais são as oportunidades e condições para o desenvolvimento de competências 
 

Levantar quais são os aspectos facilitadores e as dificuldades para o desenvolvimento de 
competências 
Avaliar como o desenvolvimento impacta as competências do gerente de projetos 

Avaliar como o desenvolvimento impacta a empregabilidade do gerente de projetos 
Figura 10 - Protocolo de coleta em entrevistas 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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O protocolo de pesquisa foi complementado com as seguintes questões 

conversacionais e amigáveis (Yin, 2010, pp. 133-136), utilizadas para nortear as entrevistas:   

- Comente sobre a política de desenvolvimento de competências existente na 
empresa (incentivos, divulgação, acesso, disponibilidade, público alvo, outros). 

- Quais são as habilidades e perfil comumente requeridos ao gerente de projetos 
para a organização? 

- Quais são as oportunidades, meios ou instrumentos disponibilizados pela 
empresa para desenvolvimento de competências do gerente de projetos. 

- Mencione possíveis aspectos que facilitam ou que dificultam o desenvolvimento 
de competências na organização. 

- Comente sobre o coaching, a vivência e o treinamento formal como meios para o 
desenvolvimento de competências do gerente de projetos nessa organização. 

- Qual é a ordem de importância dessas três categorias de desenvolvimento? Qual 
o respectivo impacto no amadurecimento de competências e na empregabilidade?  

- Você participa de processo seletivo e contratação de gerentes de projeto? 
- Quais são competências mais abundantes (são mais comuns / mais perceptíveis) e 

que competência é rara, que faria diferença no dia-a-dia em projetos dessa 
organização? 

- Considera que é alto o grau de empregabilidade do gerente de projetos que atua 
nessa instituição financeira? O que promove a empregabilidade ou o que facilita 
a esses profissionais moverem entre empregos? O que dificulta? 

 
Nessa etapa de coleta os entrevistados foram orientados a responder de acordo com 

sua experiência, baseando-se em sua de atuação como gerente de projetos na área de 

tecnologia da informação estudada.   

3.2.3. QUESTIONÁRIO – SURVEY 

O questionário survey desenvolvido para esta pesquisa buscou coletar informações 

para complementar com dados numéricos, a análise qualitativa realizada por meio de pesquisa 

bibliográfica, entrevistas e análise documental. 

O questionário é composto por quatro grupos de variáveis, conforme sintetizado na 

Figura 11. 
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Variável Base Teórica Escala de Likert Itens no Instrumento 
de Coleta de Dados 

V1: 
Competências 

Elaborada a partir do 
Referencial Teórico 
descrito no capítulo 
2.1 - Maximiano 
(1998); Vasconcellos 
e Hemsley (2002); 
Rabechini Jr. e 
Pessoa (2005) 
Rabechini (2005); 
PMI (2008) Kerzner 
(2010); Drejer (2001) 

Medida de 0 a 3 conforme a 
escala Likert:  
0 = é um dos meus pontos 
fracos 
1 = tenho algumas 
dificuldades  
2 = faço isso bem 
3 = sou excelente nessa 
competência 

30 itens tais como 
“habilidade em delegar 
tarefas” e “saber 
gerenciar bem os riscos 
do projeto”. 

V2: 
Empregabilidade  

Questionário de 14 
itens desenvolvido 
por Griffeth et al 
(2005).  

Escala Likert de 1 a 7, 
partindo de 1 = “discordo 
fortemente”, até 7 = 
“concordo fortemente”, 
conforme escala original. 

14 itens como “Dada 
minha qualificação e 
experiência, conseguir 
um emprego não seria 
nem um pouco difícil”. 

V3: Formas de 
desenvolvimento 
de competências 

Questionário de 24 
itens desenvolvido 
por Vos, Hauw e 
Heijden (2011).   

Medidas de Oportunidades e 
de Condições 
 

Oportunidades, conforme a 
escala Likert de 1 a 5: 
1 = Nunca 
2 = Raramente 
3 = De tempos em tempos 
4 = Frequentemente  
5 = Sempre 
 

Condições, conforme a escala 
Likert de 1 a 5: 
1 = Discordo completamente 
2 = Normalmente discordo 
3 = Neutro 
4 = Normalmente concordo  
5 = Concordo completamente 

Total de 24 itens sendo: 
 
12 itens a respeito de 
Oportunidades: tais 
como “Tenho 
treinamento para 
melhorar minhas 
competências técnicas”; 
“recebo feedback”. 
 
12 itens a respeito de 
Condições, tais como: 
“Tenho o tempo 
necessário para me 
desenvolver”; “Posso 
regularmente mudar de 
emprego dentro da 
minha empresa”. 

V4: Perfil do 
respondente 

Foram 9 questões 
elaboradas para 
identificar o perfil 
do respondente  

 
 

Aqui não se aplica o uso de 
escala 

09 itens como “Qual 
seu cargo”; “Tempo de 
empresa”; “Grau de 
instrução”. 

Figura 11 - Grupo de variáveis presentes no questionário survey 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O primeiro grupo, denominado “competência”, trouxe questões a respeito das 

capacidades que o gerente de projetos respondente acredita possuir.  Essas são variáveis 

dependentes que tem como base o referencial teórico descrito no capítulo 2.1 – competências 

profissionais. Esse grupo de questões usou a escala ilustrada na Figura 12 numa variação de 

zero (0) a três (3), sendo zero (0) a indicação da competência como “um dos meus pontos 

fracos” e três (3) como “sou excelente, nesta competência”.  
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Assim, quanto maior a pontuação escolhida na escala, maior foi o grau ou nível de 

excelência do respondente naquela competência. Ao todo foram trinta (30) questões a respeito 

de competências, cujo detalhamento pode ser verificando no Apêndice A – Instrumento de 

Pesquisa – Survey. 

 
Figura 12 - Instrumento de pesquisa sobre competências 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
O segundo grupo denomina-se “empregabilidade” e apresenta aspectos a respeito do 

nível de mobilidade dos profissionais no mercado de trabalho. As questões desse grupo de 

variáveis dependentes foram extraídas do trabalho elaborado por Griffeth et al (2005), o qual 

apresenta o índice de oportunidades de emprego (Employment Opportunity Index) e descreve 

fatores que influenciam a mudança de emprego.  

Sobre empregabilidade foram quatorze (14) questões assinaladas de acordo com a 

opinião do respondente a respeito do seu nível de mobilidade ou da facilidade que teria em 

alocar-se em outro emprego. Essas questões foram registradas utilizando-se uma escala de 

Likert, variando de um (1) a sete (7), sendo um (1) a opção que corresponde a “discordo 

fortemente” e sete (7) a opção que corresponde a “concordo plenamente”, conforme ilustrado 

na Figura 13. Assim, quanto maior a pontuação escolhida na escala, maior foi o grau de 

empregabilidade que o respondente acredita possuir. O detalhamento dessas questões pode ser 

encontrado no Apência A – Instrumento de Pesquisa – Survey. 

 
Figura 13 - Instrumento de pesquisa sobre empregabilidade 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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O terceiro grupo está denominado “formas de desenvolvimento de competências” 

analisou os meios utilizados para a aquisição de habilidades profissionais e desenvolvimento 

de carreira. Esse terceiro grupo de variáveis independentes teve como base o modelo de Vos, 

Hauw & Heijden (2011) que aborda os meios para o desenvolvimento de competências, 

estudo do qual foram extraidas as questões para compor o questionário.  

Foram ao todo vinte e quatro (24) questões em dois blocos (oportunidades e condições 

para desenvolver), cuja escala Likert está ilustrada na Figura 14.  

 As doze (12) questões no primeiro bloco possibilitaram a análise das oportunidades 

que a empresa oferece para o desenvolvimento de competências. Nesse conjunto de 

questões as respostas foram registradas utilizando-se uma escala de Likert, variando 

de um (1) a cinco (5), sendo um (1) a opção que corresponde a “nunca” e cinco (5) a 

opção que corresponde a “sempre”.  

Desse modo, quanto maior a pontuação na escala, maior foi o reconhecimento do 

respondente a respeito da disponibilidade de meios para o desenvolvimento de 

competências. 

 Outras doze (12) questões viabilizaram a análise das condições que a empresa oferece 

para a aquisição de habilidades profissionais. Nesse conjunto de questões as respostas 

foram registradas utilizando-se uma escala de Likert, variando de um (1) a cinco (5), 

sendo um (1) a opção que corresponde a “discordo completamente” e cinco (5) a 

opção que corresponde a “concordo completamente”.  

Dessa maneira, quanto maior a pontuação na escala, maior foi o reconhecimento do 

respondente a respeito da disponibilidade de condições para o desenvolvimento de 

competências.  
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Figura 14 - Instrumento de pesquisa sobre desenvolvimento de competências 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Neste estudo cada resposta às questões desse grupo de variáveis também foi analisada 

sob aspectos que as subdividem em desenvolvimento por meio de três opções: 1) treinamento 

formal; 2) vivência ou experiência; e 3) coaching ou feedback, conforme detalhado no 

Apência A – Instrumento de Pesquisa – Survey. 

Um quarto e último grupo de variáveis, ilustrado na Figura 15, capturou o perfil do 

respondente e permitiu tabular as informações de resultado com base também nas 

características dos indivíduos selecionados na amostra.  Foram questionados dados como 

idade, grau de instrução e tempo de empresa, por exemplo.  

 
Figura 15 - Instrumento de pesquisa sobre o perfil dos entrevistados 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Para aumentar a confiabilidade e validade desse instrumento de coleta foi realizado um 

pré-teste com seis profissionais gerentes de projeto, selecionados por acessibilidade e 

conveniência, os quais fazem parte da população objeto deste estudo. O pré-teste foi feito em 
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duas etapas sendo a primeira com três gerentes de projeto cujo resultado apontou a 

necessidade de ajustes no enunciado do terceiro grupo de questões – desenvolvimento de 

competências, para melhor orientar os respondentes. Também foi verificado certo desconforto 

ao serem questionados a respeito de sua empregabilidade, o que foi minimizado após ser dada 

a garantia de sigilo e de resultados de forma consolidada. Na segunda etapa do pré-teste, com 

os outros três gerentes de projetos selecionados para esta fase, verificou-se maior 

assertividade do instrumento, sem necessidade de novos ajustes. 

O instrumento de coleta foi entregue impresso e pessoalmente pelo pesquisador aos 

sessenta e cinco (65) profissionais previamente selecionados para responder a essa etapa de 

coleta. Este pesquisador optou pela entrega pessoalmente com o objetivo de sensibilizar os 

indivíduos a respeito da importância da pesquisa e assim buscar obter o maior número de 

respostas possíveis.  

Foi apresentado pelo pesquisador o principal prósito da pesquisa assim descrito: 

“analisar como o desenvolvimento de competências impacta a empregabilidade e as 

competências do gerente de projetos” e em seguida foi explicado o contexto de cada um dos 

quatro grupos de variáveis, sendo: 1) competências – para levantar a opinião dos entrevistados 

a respeito de suas próprias competências; 2) empregabilidade – para capturar a opinião dos 

entrevistados a respeito de seu grau de empregabilidade; 3) formas de desenvolvimento de 

competências - para identificar os meios disponíveis para a aquisição de habilidades 

profissionais e desenvolvimento de carreira; e 4) perfil do respondente – para identificar 

características pessoais dos indivíduos participantes da pesquisa.  

Na apresentação foi também o momento de assegurar sigilo aos respondentes e de 

garantir divulgação consolidada de resultados, pois levantar dados a respeito de 

empregabilidade, por exemplo, poderia causar alguma preocupação ao participante. 

O instrumento de pesquisa foi então retornado ao pesquisador por quarenta e oito (48) 

respondentes e a maioria foi preenchido à mão ou então digitalizado e encaminhado via email. 

Verificou-se após a entrega que cem por cento (100%) das questões foram respondidas, 

porém o maior número de participantes optou por não ter seu nome identificado. Por outro 

lado, vinte e cinco (25) profissionais, ou seja, mais da metade deles (52%) indicaram interesse 

em conhecer o resultado final deste estudo. 



55 / 156 
 

O texto completo do instrumento de coleta de dados, com o detalhamento das questões 

e variáveis encontra-se no Apêndice A, disponível ao final deste trabalho. 

3.2.4. PESQUISA DOCUMENTAL 

A pesquisa documental procura coletar dados em registros e arquivos que possam 

evidenciar o fenômeno em estudo e assim contribuir para a etapa de análise. Contudo, as 

garantias e o valor do conteúdo dos documentos deve ter atenção especial do pesquisador, 

pois o principal desafio aqui é assegurar a confiabilidade dos dados, fato que pode ser 

atenuado também com análises cruzadas e a triangulação com evidências colhidas em outras 

fontes (Martins & Theóphilo, 2009, p.88; Prodanov e Freitas, 2013, p. 55-56).  

Neste trabalho a pesquisa documental investigou principalmente as evidências em 

registros relacionados com: a) os meios disponíveis para o desenvolvimento de competências 

(documentos sobre treinamentos, sites, e-learning, registros a respeito de planos de carreira, 

processos formais de feedback, entre outros); b) informativos sobre a comunicação de vagas 

em aberto e possibilidade de movimentações de cargos; e c) registros a respeito do perfil de 

habilidades requeridas para atuar na empresa como gerente de projetos.  

3.3. PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE DADOS 

Os procedimentos para análise de dados possibilitam ao pesquisador revisar ou afirmar 

suas hipóteses, verificar empiricamente se as informações coletadas correspondem aos 

resultados esperados, elaborar conclusões e viabilizar a construção de novas hipóteses para 

estudos futuros, ampliando o conhecimento (Gerhardt & Silveira, 2009). 

A presente pesquisa utlizou a combinação de padrão como técnica de análise de dados 

e evidências. Segundo Yin (2010, p. 165) essa técnica permite comparar um padrão baseado 

empiricamente com um padrão previsto. São as coincidências encontradas entre aquilo que 

está previsto pela teoria, comparado aos dados coletados empiricamente, que fortalecem a 

validade do estudo.  

Os dados coletados nas entrevistas semiestruturadas foram gravados e transcritos na 

íntegra e em seguida foram sumarizados e segmentados em unidades menores de significação, 

com o mínimo de texto necessário à compreensão do significado por parte do pesquisador.  
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Com base nos objetivos da pesquisa e nos depoimentos colhidos, este pesquisador 

procurou dar sentido ao conteúdo existente nas mensagens, agrupando-as em categorias e 

articulando-as umas as outras por meio dessas unidades de significação. A comparação desses 

significados empíricos foi interpretada à luz da literatura científica de referência. 

Além da combinação de padrão essa pesquisa utilizou técnicas estatísticas para 

complementar a análise com uma abordagem quantitativa a respeito das informações 

numéricas levantadas no questionário survey. É a estatística que possibilita a investigação das 

relações entre as variáveis pesquisadas (Martins & Theóphilo, 2009, pp. 108-111) e, para 

subsidiar essa análise numérica, foram selecionadas as seguintes técnicas: a) a análise 

estatística descritiva; b) a análise de inferência estatística; e c) a regressão múltipla, assim 

justificadas:  

a) A estatística descritiva para sumarizar em gráficos e tabelas os dados coletados e 
averiguar as medidas de tendência central ou medidas de posição a respeito das 
variáveis relacionadas às competências, meios para o desenvolvimento e a 
empregabilidade do gerente de projetos (Martins & Theóphilo, 2009, p.108); 

b) A inferência estatística, pois, por meio da amostra, objetivou-se a formulação de 
insights e hipóteses a respeito da população alvo e os aspectos relacionados às suas 
compentências, meios para o desenvolvimento e o impacto em sua 
empregabilidade (Martins & Theóphilo, 2009, p.108); 

c) A regressão múltipla para verificar a relação entre variáveis independentes a 
respeito dos meios para o desenvolvimento de competência, versus variáveis 
dependentes a respeito das competências e da empregabilidade da população alvo 
(Martins & Theóphilo, 2009, p.136). 

 

Martins e Theóphilo (2009, p.107) sinalizam ainda que a técnica estatística possibilita 

“organizar, sumarizar, caracterizar e interpretar os dados numéricos coletados”, permitindo 

investigar as relações e o efeito de uma variável em relação à outra, variáveis estas 

identificadas por meio de questionários e hipóteses da pesquisa.  

Por fim, a análise foi complementada pela validação das proposições por meio do 

cruzamento e triangulação das evidências numéricas, significados extraídos das entrevistas, 

dados coletados em documentos e pesquisa bibliográfica, o que permitiu base para as 

considerações do pesquisador. 
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3.4. PROPOSIÇÕES DE PESQUISA 

A definição de proposições permite dar atenção a algo que necessita ser examinado 

num escopo de estudo (Yin, 2010, p.50) e viabiliza inferir a respeito de correlações entre os 

fatores que estão sendo pesquisados por meio de declarações embasadas pela teoria (Martins 

& Theóphilo, 2009, p. 65). Desse modo, propor significa dar o caminho onde procurar por 

evidências (Yin, 2010, p.50).  

 As proposições, no contexto de um estudo de caso, refletem explicações teóricas 
formuladas a partir de algum conhecimento do caso e reflexões do pesquisador. [...] 
Necessariamente, em um estudo de caso buscam-se condições para explicar, demonstrar 
uma teoria específica sobre o caso a partir dos resultados obtidos (Martins & Theóphilo, 
2009, p. 65). 

 

Conforme ilustrado na Figura 16 – Fundamentação teórica, os pilares conceituais nesta 

pesquisa foram a base para os aspectos relacionados aos temas: competência profissional e 

competências do gerente de projetos; meios para o desenvolvimento de competências; e 

empregabilidade. Tais fundamentações permitiram situar teoricamente os aspectos a respeito 

dos meios para o desenvolvimento de competências como variáveis independentes e as 

competências e a empregabilidade como variáveis dependentes.   

 
Figura 16 - Fundamentação teórica 
Elaboração pelo autor 
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Por meio desses pilares foi possível o conhecimento das principais referências teóricas 

e de aspectos relevantes a respeito do tema estudado, bem como a formulação das proposições 

destacadas na Figura 17. 

Pilar Proposições 

COMPETÊNCIAS 
P1 - A atitude pró-ativa impacta positivamente no desempenho das competências 
gerais (liderança, relacionamento e gestão) do gerente de projetos (Marshall et al, 
2000; Rabechini Jr., 2005; Arvidsson & Ekstedt, 2006). 

DESENVOLVIMENTO 
e  

COMPETÊNCIAS 

P2 - O treinamento formal impacta positivamente as competências técnicas e de 
gestão necessárias ao gerente de projetos (Bombonatti Filho, 2012; Bittencourt & 
Prado, 2010; Rabechini Jr. & Pessoa, 2005; Fleury & Fleyry, 2001). 
P3 - A experiência adquirida por vivência em atividades desafiadoras impacta 
positivamente as competências do gerente de projetos (Vos, Hauw & Heijden, 2011; 
Kolb, Rubin & McIntyre; 1990; Boterf, 2003). 
P4 - O coaching, apoio ou feedback de um mentor ou colega de trabalho, impacta 
positivamente as competências do gerente de projetos (Ruas, Antonello, & Boff, 
2005; Armstrong & Baron, 2000). 

DESENVOLVIMENTO 
e  

EMPREGABILIDADE 

P5 - O treinamento formal impacta positivamente o grau de empregabilidade do 
gerente de projetos (Pool & Sewell, 2007; Van der Heijde & Van der Heijden, 2006; 
Nauta, 2009; Helal & Rocha, 2011; Heijde & Heijden, 2006). 

P6 - A experiência adquirida por vivência em atividades desafiadoras impacta 
positivamente o grau de empregabilidade do gerente de projetos (Pool & Sewell, 
2007; Griffeth et al, 2005; Helal & Rocha, 2011;  Heijde & Heijden, 2006). 

P7 - O coaching, apoio ou feedback de um mentor ou colega de trabalho, impacta 
positivamente o grau de empregabilidade do gerente de projetos (Aguilar & Vallejo, 
2007; Ekstedt,2009; Helal & Rocha, 2011;  Heijde & Heijden, 2006). 

Figura 17 - Proposições do estudo  
Elaboração pelo autor 
 
 
 
3.5. ETAPAS DA PESQUISA 

Conforme sugerido por Gil (2011), este trabalho seguiu as fases necessárias ao 

desenvolvimento de um projeto de pesquisa, as quais foram conduzidas na seguinte linha de 

ações: 

a) Formulação do problema; 
b) Determinação do plano, premissas e proposições; 
c) Definição das questões norteadoras e de variáveis; 
d) Elaboração do instrumento de coleta – survey; 
e) Pré-testes do instrumento de coleta; 
f) Identificação da população e da amostra; 
g) Coleta de dados; 
h) Análise e interpretação dos dados; 
i) Elaboração do relatório da pesquisa. 
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O desenho de pesquisa ilustrado na Figura 18, detalha a estrutura de fases do estudo. 

 

 
Figura 18 - Desenho de pesquisa 
Fonte: elaboração pelo autor 
 
 

Em síntese a Figura 19 apresenta então os procedimentos metodológicos adotados na 

pesquisa e que foram descritos nesse capítulo. 

Procedimentos metodológicos da pesquisa 

Natureza Básica Gerhardt e Silveira, 2009 Aplicada 

Classificação Exploratória  Yin, 2010 
Martins e Theóphilo, 2009 Descritiva 

Abordagem de 
Avaliação 

Quantitativa Fonseca, 2002 
Martins e Theóphilo, 2009 Qualitativa 

Procedimentos 
Técnicos de Pesquisa e 
Coleta 

Estudo de Caso 
 Único 

Pesquisa Bibliográfica Gil, 2002 
Marconi e Lakatos, 2010 

Martins e Theóphilo, 2009 
Yin, 2010 

Biancolino (2010)  

Questionário Survey 
Entrevista semiestruturada 

Análise de Documentos  

Técnicas de Análise de 
Dados 

Análise 
Estatística 

Descritiva  
Martins e Theóphilo, 2009 

 
Regressão Múltipla 

Técnica analítica de combinação de padrão Yin, 2010 
Figura 19 - Procedimentos metodológicos da pesquisa 
Fonte: elaborado pelo autor 
 
 



60 / 156 
 

3.6. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Esta pesquisa limitou-se a estudar a gestão do desenvolvimento de competências em 

uma organização específica para contribuir com recomendações para esse modelo e trazer 

insights para sua população de gerentes de projetos. De acordo com Yin (2010, p. 98) o 

estudo de caso único pode limitar generalizações de resultados obtidos e gerar viés de 

interpretação e, desse modo, sua aplicação em pesquisas futuras deverá considerar as 

particularidades do ambiente e da população alvo a ser pesquisada.  

Uma outra limitação pode ser associada à técnica de amostragem não probabilística 

para a seleção dos indivíduos respondentes. Para Martins e Theóphilo (2009, p.123) a técnica 

não probabilistica pode não garantir a representatividade da população alvo do estudo, o que é 

minimizado nesta pesquisa pela seleção intencional e por julgamento do pesquisador, técnica 

que permite a seleção de um subgrupo com características conhecidas, disponíveis e que 

podem ser consideradas representativas de toda a população. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os dados obtidos nas etapas de coleta e a análise dos resultados 

da pesquisa. Está organizado em cinco sessões sendo:  

4.1 - A apresentação do perfil dos respondentes, tanto do questionário survey quanto 

das entrevistas, com o objetivo de descrever os dados pessoais desses 

participantes e permitir melhor caracterizá-los;  

4.2 - A descrição  e  a  análise  para  as  respostas  ao  questionário  survey, para 

apresentar numericamente a opinião dos respondentes sobre o tema pesquisado, 

bem como a análise do pesquisador a respeito desses números;  

4.3 - A descrição e a análise para as respostas às entrevistas semiestruturadas, com o 

propósito de demonstrar e interpretar a opinião dos entrevistados a respeito do 

assunto tratado;  

4.4 - A apresentação e a  análise da  pesquisa  documental,  para  detalhar e interpretar 

o significado dos dados levantados em documentos;  

4.5 - A análise das proposições de pesquisa, baseando-se na triangulação das 

evidências e na comparação com padrão teórico. 

4.1. PERFIL DOS RESPONDENTES 

Conforme mencionado no capítulo 3 – procedimento metodológico, os participantes 

desta pesquisa são funcionários da área de tecnologia da informação de uma instituição 

bancária e estão alocados para atuar como representantes de TI nas áreas de negócio do 

banco. É importante enfatizar que todos os profissionais selecionados, bem como todos os 

efetivos respondentes, são responsáveis diretos pela gestão de projetos estratégicos nessa 

organização, sendo boa parte deles (56%) com mais de três (03) anos de atuação em 

gerenciamento de projetos nessa empresa. 

O Gráfico 1 apresenta o tempo de atuação na empresa, dos profissionais participantes 

desta pesquisa. 
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Gráfico 1 – Tempo de atuação na empresa 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 

Os dados descritos nos capítulos 4.1.1 e 4.1.2 sinalizam que as características entre os 

participantes são bastante semelhantes, pois são principalmente delimitadas pelo próprio 

processo de recrutamento de gerentes de projetos. No objeto deste estudo o processo para a 

seleção desses profissionais considera como requisitos principais ter habilidades gerenciais 

relacionadas com o tempo de experiência em projetos e em negócios bancários, liderança, 

trabalho em equipe, relacionamento, bem como a capacidade de lidar com situações de 

conflito, inovação e com a velocidade requerida aos negócios da atualidade. 

4.1.1. PERFIL DOS RESPONDENTES NA ETAPA DE COLETA EM SURVEY 

Dos sessenta e cinco (65) profissionais convidados a participar da coleta em survey, 

quarenta e oito (48) retornaram suas respostas, ou seja, 74% do número inicialmente 

selecionado. Desse modo, a amostra efetiva de participantes na coleta em survey equivale a 

vinte e dois por cento (22%) da população de duzentos e dezesete (217) gerentes de projetos 

alocados em tecnologia da informação da instituição bancária em estudo. 

Quanto à faixa etária, verificou-se que a média de idade situa-se em torno de 38 anos, 

sendo semelhante para homens (39 anos) e mulheres (37 anos). Essa característica também 

pode ser explicada pela política do processo de recrutamento, ao considerar como um de seus 

pré-requisitos a preferência pela contratação de recursos seniores, com maior tempo de 

experiência tanto em tecnologia da informação e gerenciamento de projetos, quanto em 

negócios bancários.  
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Outro importante aspecto está relacionado ao gênero dos respondentes o que indica 

uma variação no número de profissionais alocados na função de gerente de projetos. São 27 

indivíduos do sexo masculino e 21 do sexo feminino, com percentuais de 56,25 % e 43,75 % 

respectivamente. Portanto a amostra aponta para uma proporção de 30% a mais de homens do 

que de mulheres em cargos de gerente de projetos nessa área de TI em estudo.  

A respeito do grau de instrução, cujo detalhamento apresenta-se no Gráfico 2, 100% 

dos respondentes possui ao menos um curso superior completo, com um número expressivo 

de funcionários com pós-graduação ou especialização. O maior grau de instrução encontrado 

foi de mestrado, porém para apenas 01 respondente. Com esse resultado é possível sugerir que 

o processo para contratação de gerentes de projetos no objeto de estudo considera o nível de 

instrução como importante requisito ao selecionar esse tipo de profissional. 

 
Gráfico 2 – Grau de instrução dos respondentes 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

O Gráfico 3 mostra que os profissionais com responsabilidade direta pelo 

gerenciamento de projetos nessa instituição possuem cargos de diferentes nomenclaturas, tais 

como: Gerente de Projetos, Gerente de Negócios, Coordenador de Projetos, Analista, Gerente 

de Sistemas, entre outros. Essa característica pode ser explicada pela subdivisão de cargos 

dependendo do tempo de experiência e responsabilidade em projetos e em equipes de projeto. 

Um analista programador, por exemplo, atua diretamente na fase de execução, gerenciando e 

executando as etapas de construção do projeto. Por sua vez, o líder de equipe ou coordenador 

de projetos atua de uma forma mais ampla também em outras etapas como: planejamento, 

comunicação, análise de riscos, custos, entre outros. De modo geral é característica do banco 

que seus profissionais estejam habilitados a exercer atividades de gerenciamento durante todo 

o ciclo de vida do projeto, atuando de fato como um profissional de gestão. 
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Gráfico 3 – Nomenclatura de cargo dos respondentes 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 

A certificação PMP - Project Management Professional também é uma característica 

semelhante entre os participantes.  Essa credencial tem a premissa de atestar conhecimentos e 

boas práticas em gerenciamento de projetos com base nas orientações descritas no Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK). Segundo estudos de Oliveira Jr. (2013), a 

certificação PMP é obtida por meio de exame com rígidos requisitos de avaliação a respeito 

da educação e experiência profissional em gestão de projetos. Nesta pesquisa, a grande 

maioria dos participantes da survey possui a certificação PMP. Ao todo são quarenta e cinco 

(45) profissionais credenciados e três (03) ainda sem a certificação. 

Outra característica relevante a respeito dos respondentes da survey é que quase a 

metade deles (48%) possui funcionários subordinados em suas equipes de projetos. Tal fato 

reforça a senioridade desses participantes como gerentes de projeto e líderes de equipe 

responsáveis por projetos. O Gráfico 4 mostra a proporção dessa característica. 

 
Gráfico 4– Número de subordinados dos respondentes 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.1.2. PERFIL DOS RESPONDENTES NA ETAPA DE ENTREVISTAS  

Foram quatro (04) profissionais participantes da etapa de coleta em entrevistas 

semiestruturadas. Vale salientar que esses indivíduos são gestores seniores responsáveis 

diretos por projetos em áreas de negócio atendidas por tecnologia da informação, tais como: 

Produtos, Crédito e Cobrança, Riscos e Empréstimos, sendo um deles o superintendente da 

equipe de PMO. Esses participantes foram orientados a responder de acordo com sua 

experiência e atuação como gerente de projetos na área de tecnologia da informação estudada.   

Desse modo, conforme pretendido inicialmente pelo pesquisador, foi possível absorver 

informações de gerentes de projetos atuantes em iniciativas diversas no objeto de estudo, não 

focando o estudo em apenas uma área de negócio. Tal premissa foi assumida para reduzir 

possível viés que características específicas de projetos poderiam resultar, por exemplo, 

projetos relacionados à área de Operações são comumente projetos de controle operacional.  

Já os projetos da área de Produtos são em sua maioria projetos de inovação, com foco em 

competitividade e diferencial de mercado.  

Assim, ao decidir colher evidências com gerentes de projeto das diversas áreas de 

negócio, foi possível obter maior abrangência de características para a gestão de projetos 

realizados nessa organização. A Figura 20 mostra o perfil dos entrevistados. 

Entrevistado Idade Tempo em GP 
na empresa 

No. 
Subordinados 

Certificação 
PMP 

Maior grau de 
instrução 

1 56 19 anos 0 Não Superior 

2 37 7 anos 3 Não MBA 

3 50 13 anos 27 Sim Superior 

4 36 3 anos 6 Não Mestrado 

Figura 20 – Perfil dos participantes na etapa de entrevista 
Fonte: elaborado pelo autor 
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4.2. RESULTADOS DA SURVEY  

Esta seção apresenta por meio de técnica estatística descritiva os dados levantados na 

etapa de coleta com survey. Assim, descreve numericamente o comportamento das variáveis e 

subvariáveis a respeito de competências, empregabilidade e formas de desenvolvimento. Para 

viabilizar esta etapa de tabulação e a compreensão de dados, foram construídas as tabelas e 

análises posteriores, utilizando como ferramenta de apoio os softwares SAS, versão 9.3.1 e 

Microsoft Excel 2007. 

 

4.2.1. RELATÓRIO DE ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

Nesta pesquisa as variáveis em estudo são qualitativas, ou seja, são passíveis de 

realizações de qualidade (ou atributo) do indivíduo pesquisado. Uma das maneiras indicadas 

para estudar esse tipo de variável é por meio de frequências absolutas e relativas – proporção 

(Bussab & Morentin, 2002). Contudo, com o objetivo de melhor descrever o comportamento 

dessas variáveis, a moda foi a medida de tendência central escolhida. Tal premissa baseia-se 

em estudos de Stevenson (1981, p. 23) ao afirmar que: “a moda funciona como medida 

descritiva quando se trata de contar dados [...] do ponto de vista descritivo, a moda indica o 

valor ‘típico’ em termos da maior ocorrência”. 

 

4.2.1.1. ANÁLISE DESCRITIVA DA VARIÁVEL COMPETÊNCIA 

Para a interpretação das trinta (30) subvariáveis associadas às competências do gerente 

de projetos, identificadas na pergunta “Como você se avalia em relação a competência 

abordada?” e medidas conforme uma escala entre zero (0) e três (3), sendo: 0 - é um dos meus 

pontos fracos; 1 - tenho algumas dificuldades; 2 - faço isso bem e 3 - sou excelente nessa 

competência, foi elaborada a Tabela 1 que ilustra a frequência e percentagem identificadas 

por meio das respostas. 
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Tabela 1– Variáveis de competência – (escala / frequência) 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 
 

Ao analisar os resultados apresentados na Tabela 1, que traz a síntese numérica da 

opinião dos respondentes a respeito de suas próprias competências, é possível identificar que:  

A respeito do conhecimento da estratégia da empresa (v1), 60,42% dos respondentes 

afirmam conhecê-la bem e 14,58% sinalizam ser excelentes nessa competência. Por outro 

lado, 25% julgam ter alguma dificuldade nisso. Desse modo, apesar de 75% desse grupo de 

respondentes sinalizar alto grau nessa habilidade, é possível que haja problemas para que 

esses profissionais atinjam grau máximo em obter alinhamento estratégico durante a gestão de 

seus projetos. Provavelmente isso ocorre por dificuldades de acesso a dados sobre a estratégia 

da empresa ou por uma comunicação deficitária a esse respeito. Assim, há uma boa 

oportunidade para investir na disseminação desse conhecimento, visando aumentar o grau 

dessa competência nos profissionais e consequentemente melhorar os resultados dos projetos 

nessa organização. Conhecer bem a estratégia da empresa tem impacto positivo em projetos e, 
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segundo estudos de Bitencourt (2001a), o desenvolvimento de competências gerenciais é o 

meio para viabilizar uma gestão mais efetiva e alinhada à estratégia competitiva definida pela 

organização. Complementando esse aspecto, a literatura tem destacado a necessidade de 

seleção adequada das iniciativas a serem desenvolvidas, que considerem alinhamento 

estratégico e balanceamento do portfolio de projetos (Mikkola, 2000) e, para atender tal 

necessidade, o gerente de projetos deve conhecer claramente as estratégias da empresa. 

Sobre o conhecimento do mercado em que a empresa atua (v2) nota-se que 64,58% 

consideram conhecê-lo bem e 25% afirmam ter excelente grau nessa habilidade. Apenas 

10,42% sentem alguma dificuldade nesse aspecto. Apesar de poucos indicarem dificuldades 

em conhecer o mercado em que a empresa atua, verifica-se que, mesmo sendo o objeto de 

estudo uma instituição financeira, não há unanimidade a respeito de um alto grau nessa 

competência. É possível que tal aspecto esteja relacionado à diversidade e abrangência de 

serviços prestados por instituições financeiras (câmbio, cobrança, crédito, empréstimos, 

financiamentos, investimentos, entre outros). Esse fato pode tornar o gerente de projetos um 

especialista em determinado segmento ou área multifuncional, distanciando-o do 

conhecimento mais amplo a respeito da atuação da empresa. Conhecer bem o mercado em que 

a empresa está inserida influencia decisões em projetos (Drejer, 2001) e desse modo é 

também uma competência que necessita de desenvolvimento (Rabechini Jr, 2005). 

Quando se trata da possibilidade de dar foco às necessidades do cliente (v3), somam 

100% aqueles que afirmam conseguir isso com excelência, sendo 54,17% das respostas nesta 

escolha e 45,83% aqueles que afirmam fazer isso bem. Desse modo observa-se um alto grau 

na aptidão desses profissionais quando se diz respeito a essa habilidade. De fato trata-se de 

uma característica que vem sendo descrita pela literatura como uma importante competência 

para se atingir diferencial de mercado, sucesso em projetos e sustentabilidade para as 

empresas. Mikkola (2000) ressalta que as organizações estão cada vez mais dependentes de 

inovação e de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e uma das causas dessa dependência está 

relacionada às rápidas mudanças nas necessidades dos clientes. 

A respeito de ter boa orientação para resultados (v4), a percentagem de profissionais 

que consideram fazer isso bem é de 56,25% e 37,50% afirmam ser excelentes nessa 

competência. Há uma pequena parte com dificuldades, pois respecticamente foram 2,08% os 

que indicaram ser um dos seus pontos fracos e 4,17% sinalizaram ter dificuldades nisso. De 

acordo com a literatura, o profissional designado a atuar em gestão de projetos necessita ter 
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orientação para os resultados. Estudos de Turner (1999), por exemplo, identificaram a 

orientação para resultados como uma das sete características do gerente de projeto eficaz.  

Quando se trata de saber gerenciar bem as mudanças (v5), 43,75% sinalizam fazer isso 

bem e 41,67% julgam ter excelência nessa habilidade. Contudo, 10,42% sentem alguma 

dificuldade nisso e 4,17% acreditam ser seu ponto fraco. Desse modo, apesar do alto grau 

verificado também nessa competência, há uma oportunidade de desenvolvimento em 

praticamente 15% desse grupo de profissionais. Segundo estudos de  Ruas, Antonello e Boff 

(2005) e Kerzner (2010) é o desenvolvimento humano o que sustenta a dinâmica da mudança 

e, especificamente no ambiente bancário, saber gerenciar as mudanças envolvidas e os riscos 

atrelados a elas torna-se requisito chave quando se trata de projetos.  Estudos de Jalan (2002) 

acrescentam, por exemplo, que essa é uma competência fundamental principalmente pela 

necessidade de segurança da informação frente às atualizações tecnológicas constantes e as 

regulamentações exigidas para esse setor. 

No que diz respeito a saber trabalhar bem com as políticas organizacionais (v6), são 

56,25% aqueles profissionais que afirmam fazer isso bem e 23,08% apontam ter excelência 

nessa habilidade. Os demais 16,67% apontam possuir alguma dificuldade nesse aspecto. De 

acordo com Morgan (1996) a política organizacional é utilizada para viabilizar a reconciliação 

de diferenças e de interesses divergentes por meio de uma forma de ordem social não 

coerciva. A diversidade cria uma tensão e interesses conflitantes que precisam ser resolvidos 

por meios políticos, autocraticamente, burocraticamente, tecnocraticamente ou 

democraticamente, dando o caminho a seguir aos profissinais. Nesse contexto, também os 

gerentes de projetos devem conhecer claramente as políticas e diretrizes, para seguir as regras 

institucionais e minimizar conflitos internos (Morgan, 1996). 

Quando se fala em tratar os projetos da organização como se fossem seu próprio 

negócio (v7), foram 47,92% aqueles que afirmam ser excelentes nessa competência e 39,58% 

julgam fazer isso bem. Apenas 2,08% acreditam ser um de seus pontos fracos e 10,42% 

sentem alguma dificuldade nisso. Esse resultado aponta para um alto grau de engajamento e 

dedicação dos profissionais aos projetos da empresa. Estudos de Macey & Schneider (2008) 

concluem que possuir profissionais dedicados pode ser a chave para a vantagem competitiva 

nas organizações. Tais autores enfatizam, porém que o estado comportamental e psicológico 

que produz o engajamento é baseado em condições de reciprocidade e na confiança criadas 

pela gestão. Nesse sentido, Macey & Schneider (2008) afirmam que “funcionários engajados 
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investem sua energia, tempo ou recursos pessoais, confiando que seu investimento será 

recompensado”, seja por meio de reconhecimento, autonomia, tarefas desafiadoras e 

desenvolvimento, ou pela satisfação no trabalho. 

A respeito de habilidades de caráter pessoal, como ser carismático (v8), ser criativo 

(v9), ser confiante e realista (v11), ser respeitoso e pontual (v14), ter senso de humor (v15) e 

ter iniciativa (v16), as opções 2 – faço isso bem e 3 – sou excelente nessa competência, 

somam em média 89% das respostas. Há ainda um considerável destaque em relação à 

variável 10 – ser ético, em que 81,25% afirmam ter exelência nessa característica. Também 

comumente referidas como “soft skills” ou habilidades de relacionamento humano, essas 

competências têm sido relatadas como fundamentais quando se trata de gerenciamento de 

projetos, principalmente por facilitar as interações com as partes interessadas (stakeholders) e 

com o lado político desses relacionamentos (Heldman, 2009). Skulmoski & Hartman (2010) 

em citação a Posner (1987) complementam que desenvolver habilidades interpessoais é mais 

importante para o gerente de projetos do que desenvolver habilidades técnicas. Em seus 

estudos, Skulmoski & Hartman (2010) investigaram os atributos para a gestão de projetos em 

conjunto com características pessoais e sociais de liderança, negociação, comunicação, 

carisma, ética, respeito e profissionalismo. O resultado desses estudos indicou, por fase de 

projeto, quais são as competências pessoais necessárias para levar ao sucesso em projetos. A 

Figura 21 ilustra a síntese desses atributos requeridos. 

Fase do Projeto Competência necessária 

Iniciação 

questionamento eficaz / geração de feedback 
persuasão / marketing / vendas 
habilidades de escuta 
visão orientada / articulação de problemas de negócio 
construção de consenso 

Planejamento 
habilidades em gerenciamento de projetos e conhecimento 
construção de consenso 
habilidades técnicas / conhecimento teórico 

Implementação 
capacidade de conviver bem / trabalho em equipe 
orientação para os resultados 
ser verdadeiro / honesto 

Encerramento 

habilidades de escrita 
compartilhar informações e créditos 
orgulho no trabalho / qualidade 

     ser verdadeiro / honesto 
Figura 21 – Competências necessárias ao gerente de projetos, em cada fase do projeto  
Fonte: adaptado de Skulmoski e Hartman (2010) 
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A respeito de ter muita experiência em gestão de projetos (v12), 56,25% selecionaram 

a escala 2 – faço isso bem e 22,92% afirmam ter excelente grau nessa habilidade. Contudo 

foram 16,67% aqueles que concluem ter alguma dificuldade nisso e 4,17% os que julgam ser 

um de seus seu pontos fracos. Identifica-se, portanto que 20,83%, ou seja, 10 respondentes de 

um total de 48, acreditam ter menor grau nessa competência (opções 0 e 1 da escala). Numa 

análise mais aprofundada das respostas, verificou-se que 05 desses 10 respondentes possuem 

tempo de experiência na empresa igual ou inferior a 03 anos, fato que pode explicar a opção 

de escolha em menor grau para essa habilidade por parte dos respondentes. De fato, tem sido 

amplamente destacado pela literatura que o aprendizado por vivência e participação em 

atividades desafiadoras aumenta a experiência do profissional nas atividades sob sua 

responsabilidade e amplia seu conhecimento e competência (Boterf, 2003; Kolb, Rubin & 

McIntyre, 1990; Senge, 1990). 

Numa análise complementar a gerenciar bem as mudanças (v5), também foi 

pesquisado o quanto o profissional selecionado acredita ser flexível para gerenciá-las (v13). 

Nesse quesito, 56,25% sinalizam ser bastante flexíveis e 37,50% afirmam ser excelentes nessa 

competência. Foram 6,25% aqueles que indicaram possuir certa dificuldade nisso. Segundo 

estudos de Langvardt (2007) a flexibilidade para gerir bem as mudanças está relacionada com 

a resiliência psicológica do indivíduo, que por sua vez é caracterizada pela capacidade de lidar 

com o estresse, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Langvardt 

(2007) afirma ainda que indivíduos resilientes vão gastar menos esforço em assimilar as novas 

exigências e assim serão mais produtivos, pois vêem a mudança como uma oportunidade de 

crescimento e aprendizado profissional.  

Quando se avalia a capacidade dos profissionais em influenciar pessoas (v17), foi 

identificado que 47,92% acreditam fazer isso bem e 31,25% afirmam ser excelentes nessa 

habilidade. Em contrapartida 20,83% dos profissionais pesquisados julgam ter alguma 

dificuldade nisso. Para Cabral (2007 apud Hunter, 2004), ter a habilidade de influenciar 

pessoas relaciona-se com aspectos de liderança do indivíduo e do quanto ele é capaz de 

propiciar influências recíprocas dentro da equipe, deixando-se inclusive ser influenciado por 

elas. Nessa perspectiva o líder é um facilitador para utilizar o potencial de seus liderados no 

alcance dos objetivos Cabral (2007). 

A respeito de saber gerenciar bem o estresse e ter autocontrole (v18), o que segundo 

Sukhoo et al (2005) representa também uma competência de caráter pessoal, 43,75% afirmam 
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fazer isso bem e 37,50% julgam ser excelentes nessa competência. Foram 18,75% aqueles que 

sinalizam ter alguma dificuldade nisso. Ser capaz de gerenciar bem o estresse é uma 

habilidade necessária ao gerente de projetos, pois em suas atividades comumente há forte 

pressão do tempo e de prazos, conflitos internos e administração de recursos limitados, tanto 

recursos humanos quanto de custos e orçamento (Rabechini Jr., 2005; Maximiano, 1988 e  

Vasconcellos e Hemsley, 2002). Assim, ter a capacidade de trabalhar sob essas pressões e 

saber gerenciar o estresse de modo que seu próprio comportamento não afete a equipe, é uma 

competência fundamental para o sucesso no gerenciamento de projetos (Sukhoo et al, 2005). 

Desse modo, um ponto de atenção pode ser destacado no objeto deste estudo, pois há um 

número próximo de 20% de gerentes de projeto que indicam ter alguma dificuldade nessa 

característica. Identificar e trabalhar para minimizar essas dificuldades pode ser uma boa 

oportunidade de desenvolvimento tanto para a organização quanto para o indivíduo. 

Quando se trada da capacidade de comunicar-se bem com a equipe (v19), 56,25% 

sinalizam ser bons nessa competência e 39,58% julgam fazer isso com excelência. Apenas 

4,17% indicam ter dificuldades nisso. Ao abordar a gestão da comunicação em projetos, 

Pereira (2013) relata ser este um tema constantemente atribuído ao impacto positivo nos 

resultados e, portanto descrito como uma competência desejável e essencial. Para Carvalho & 

Rabechini Jr., (2011), comunicação eficaz no ambiente projetizado depende da capacidade do 

gerente de projetos em chegar a uma “mente coletiva”, ou seja, usar linguagem comum e 

quadros conceituais semelhantes. Nesse ambiente há incertezas e características complexas 

que acarretam uma gama de desafios que incluem alta responsabilidade em influenciar e 

coordenar simultaneamente áreas multifuncionais, gerenciar eficazmente uma variedade de 

projetos e suas partes interessadas, bem como prestação de contas em projetos. A capacidade 

de comunicar-se bem e exercer a gestão da comunicação, pode ser a resposta satisfatória dos 

gerentes de projeto a esses desafios (Pereira, 2013 apud Henderson, 2003). 

Numa avaliação a respeito do espírito de cooperação e não de competição (v20), foram 

62,50% aqueles que afirmaram ser excelentes nessa competência e 37,50% acreditam fazer 

isso bem, ou seja, 100% dos respondentes julgam ter alto grau também nessa habilidade. De 

fato tem sido evidenciado que os seres humanos possuem acentuada inclinação para a 

cooperação dentro de grupos e de organizações, principalmente porque grupos que cooperam 

tem vantagem em relação a outros. Estudos de Cordes et al (2008) descrevem que os fatores 

que mobilizam o indivíduo a cooperar são fruto do processo evolutivo dos seres humanos e 

respectivamente de suas pré-disposições sociais, ou seja, de seus valores, anseios e do grupo 
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socio-cultural a que pretencem. Ainda segundo Cordes et al (2008) a empresa é uma forma de 

organização em que empresários podem moldar um regime adequado de cooperação partindo-

se justamente das pré-disposições sociais de seus colaboradores. Para Kendra & Taplin (2004 

apud Standish Group, 2000) o ambiente colaborativo e o sucesso em projetos é consequência 

da atribuição e trabalho do gerente de projetos. Gillard (2009) complementa esses aspectos ao 

afirmar que o gerente de projetos pode construir um ambiente orientado para a cooperação, 

coesão do grupo e eficiência, baseando-se em seu grau de influência (poder socializado) e em 

técnicas de coaching e de feedback para desenvolver os indivíduos e atingir os resultados 

desejados. 

Quando se trata da habilidade em delegar tarefas (v21), 41,67% afirmam ser bons 

nessa competência e 31,35% acreditam conduzir isso com excelência. Contudo, 22,92% 

apontam ter alguma dificuldade nisso e 4,17% julgam ser um de seus pontos fracos. De 

acordo com Cooper (1988), delegar tarefas é uma estratégia utilizada como meio para que o 

administrador otimize seu time e aumente o potencial da equipe, melhorando assim os 

resultados nos negócios. Saber delegar implica saber direcionar determinada tarefa ao 

indivíduo com maior competência para realizá-la, pois diferentes tipos de tarefas e de 

decisões exigem diferentes tipos de pessoas (Ward & Wilcox, 1999). Desse modo, verifica-se 

que no objeto deste estudo há uma oportunidade para investir no desenvolvimento da 

capacidade em delegar tarefas e consequentemente melhorar o desempenho dos gerentes de 

projetos nessa habilidade, uma vez que um número em torno de 27% representa o público 

com menor grau nessa capacidade.  

Ao investigar a habilidade em resolver conflitos e disputas (v22), praticamente um 

terço dos respondentes - 29,17% deles - acredita ter alguma dificuldade nisso. Essa variável é 

a segunda colocada entre aquelas que obtiveram maior número de respostas apontando para 

um baixo grau de competência, perdendo apenas para a variável 27 - saber gerenciar bem os 

custos e orçamento do projeto. Ainda assim, foram 47,92% aqueles que indicaram fazer isso 

bem e 22,92% os que afirmam ter excelência nessa habilidade. Para Morgan (1996) conflitos 

são forças que influenciam a vida organizacional e há necessidade de poder político para 

resolvê-los ou negociá-los. O conflito aparece quando há interesses divergentes, estereótipos 

ou disputas principalmente por recursos escassos e, segundo Morgan (1996), o 

comportamento político é a resposta às essas tensões, pois permite viabilizar a reconciliação 

por meio da consulta e negociação, numa forma de ordem social não coerciva. Em 

complemento, estudos de Rabechini, Carvalho, e Laurindo (2002) sinalizam que saber 
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gerenciar as relações humanas, resolvendo conflitos e estimulando as pessoas é a primeira 

dentre as oito competências mais importantes atribuídas ao gerente de projetos e, por essa 

perspectiva, verifica-se uma importante oportunidade de desenvolvimento na habilidade em 

resolver conflitos e disputas dentro do objeto deste estudo, uma vez que 30% da população 

apontou para baixo grau nessa competência. 

A respeito de manter boas relações de trabalho com os envolvidos nos projetos (v23), 

100% afirmam ter alto grau nessa habilidade, sendo 45,83% os que responderam fazer isso 

bem e 54,17% julgam ter excelência quando se trata dessa competência. A habilidade de 

relacionamento refere-se principalmente ao aspecto político das relações e ao suporte e 

colaboração, com equipes ou clientes, em acordos, negociações ou resolução de conflitos. 

Nesse quesito, apesar de ter sido identificado no objeto deste estudo um alto grau na 

competência de relacionar-se bem com os stakeholders, a atenção dada a esse aspecto deve 

ser constante, pois trata-se de uma organização internacional, com projetos muitas vezes 

envolvendo a participação simultânea de profissionais em continentes diferentes, de culturas 

diferentes, além da frequente necessidade de negociações por recursos escassos, priorizações 

e resoluções de conflitos. Pesquisas tem realmente enfatizado a importância de se relacionar 

bem com as partes interessadas no projeto e principalmente saber gerenciar bem esse 

relacionamento, fatores esses que facilitam a comunicação e a interação entre os envolvidos, 

permitindo que o grupo funcione como uma equipe na busca pelos resultados esperados para 

o projeto (Fosberg, Mooz, & Cotterman, 2005). Estudos de Bourne e Walker (2008) 

descrevem em três dimensões as qualidades que o gerente de projetos necessita ter para 

identificar, priorizar e gerenciar o relacionamento das partes interessadas no projeto: a 

primeira relaciona-se com o conhecimento e aplicação de técnicas de gerenciamento de 

projetos; a segunda com a arte da liderança que inclue saber desenvolver relações de 

confiança, ter comportamento ético e gerenciar riscos de forma pró-ativa; e a terceira 

relaciona-se com a vontade e a capacidade de operar em uma estrutura de poder e política 

dentro da organização. Bourne e Walker (2008 apud Post, et al, 2002) ressalta ainda que a boa 

gestão desse relacionamento depende de compreender antes as necessidades, expectativas e 

poder de influência de cada grupo ou indivíduo, pois essas informações auxiliam a identificar 

a pessoa chave necessária, por exemplo, em negociações para a tomada de decisão a respeito 

de recursos críticos ou em assumir possíveis riscos ao longo das fases do projeto. 

Corroborando tais aspectos, Chinyio & Olomolaiye (2009) afirmam que deve haver um plano 

de participação das partes interessadas que inclua tanto o planejamento do projeto como o 
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detalhamento das atividades, envolvimento e responsabilidades dos indivíduos, descrevendo 

como essas partes podem ser afetadas.  

Sobre conhecer e aplicar bem os conceitos de gestão de projetos (v24), 62,50% 

afirmam fazer isso bem e 16,67% indicam possuir excelência nessa habilidade. Contudo 

20,83% sinalizam ter alguma dificuldade nisso. Esse resulado mostra que apesar da atuação e 

responsabilidades dos respondentes estarem diretamente ligadas à gestão de projetos, há a 

possibilidade de desenvolver essa capacidade em aproximadamente um quinto da população. 

De acordo com Patah (2010) a maturidade da gestão de projetos relaciona-se diretamente com 

o desempenho dos projetos e por esse motivo, treinar e capacitar os gerentes de projetos tem 

impacto positivo nos resultados. Patah (2010) enfatiza ainda a importância de tratar a 

aplicação desses conceitos de gestão de maneira customizada às necessidades da empresa, 

ponderando entre iniciativas mais ou menos complexas, principalmente quando se diz respeito 

a projetos. Por outro lado, Kerzner (2011) ressalta que o simples uso do gerenciamento de 

projetos não garante a excelência desejada pelas organizações, afirmando ser necessário a elas 

o uso de modelos de maturidade para identificarem dificuldades e esforço a serem superados 

para garantir constantemente sua evolução em gestão de projetos.  

Ao avaliar a capacidade de saber gerenciar bem a integração das partes do projeto 

(v25), foram 56,25% aqueles que acreditam fazer isso bem e 22,92% os que afirmam ser 

excelentes nessa habilidade. Os 20,83% restantes julgam ter alguma dificuldade nisso. Há 

portanto nesse quesito uma boa oportunidade de investigação para verificar que motivos 

trazem a dificuldade em gerir a integração de projetos neste objeto de estudo. De acordo com 

Carvalho & Rabechini Jr. (2011) a gestão da integração do projeto está no centro de todas as 

áreas do conhecimento descritas pelo PMI e sem ela não é possível atingir o sucesso. Segundo 

esses autores, a integração tem por objetivo criar condições para o desenvolvimento do 

projeto, considerar aspectos do ambiente, coordenar vários planos, avaliar os riscos inerentes 

e trazer respostas aos riscos, além de fornecer elementos para o controle de mudanças, tratar 

processos de encerramento, documentações e lições aprendidas. Ressaltam, porém que a 

integração das partes do projeto deve ser previamente preparada, ensaiada para antever-se a 

problemas e buscar soluções para minimizar futuros impactos no projeto. 

Quando se trata de saber gerenciar bem a qualidade do projeto (v26), mais de 90% 

indicam alto grau nessa competência, sendo 70,83% aqueles que julgam ser bons nisso e 

20,83% os que acreditam ter excelência nessa habilidade. Essa evidência destaca o alto grau 
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de comptência dos profissionais também nesse quesito que é comumente relatado como uma 

das habilidades chave quando se trata de aspectos para a gestão de projetos. De fato, ter a 

capacidade de gerenciar bem a qualidade do projeto possibilita garantir que o projeto irá 

atender aos requisitos propostos no início e satisfazer os objetivos para os quais está sendo 

realizado PMI (2008). Ainda assim este estudo indica ser possível o aprimoramento dessa 

capacidade em aproximadamente 8,33% da população, os quais indicaram possuir alguma 

dificuldade nisso. De acordo com o PMI (2008), a gestão da qualidade inclui três processos: 

a) planejar a qualidade, fase em que se identificam os requisitos e/ou padrões de qualidade 

necessários ao projeto; b) garantir a qualidade por meio de atividades de verificação e 

auditoria tendo por base os padrões de qualidade definidos; e c) o controle da qualidade, num 

processo de monitoramento e registro dos resultados para avaliar o desempenho e recomendar 

as mudanças necessárias. A recomendação e divulgação dessas boas práticas pode ser o passo 

inicial para minimizar as dificuldades ainda encontradas. 

A respeito de saber gerenciar bem os custos e orçamento do projeto (v27), destaca-se a 

competência com maior número de respostas (35,42% delas) apontando para um baixo grau 

de habilidade dos respondentes, sendo 29,17% aqueles que indicam ter alguma dificuldade 

nisso e 6,25% os que julgam ser um de seus pontos fracos.  De acordo com as boas práticas 

descritas no PMI (2008) o gerenciamento dos custos do projeto visa garantir que o projeto 

possa terminar dentro do orçamento aprovado. Para que seja bem conduzida, a gestão de 

custos dependerá de habilidades que possibilitem estimar os recursos monetários necessários 

para se realizar as atividades do projeto, determinar o orçamento e estabelecer uma linha de 

base autorizada dos custos, bem como saber monitorar o andamento do projeto e controlar o 

seu orçamento (PMI, 2008). Por meio desses aspectos e evidências é possível ressaltar a 

necessidade de investigar quais as dificuldades trazem essa lacuna de conhecimento ou 

experiência em pouco mais de um terço dos profissionais. Desse modo, podem ser geradas 

informações que dêem subsídios para melhor focar o desenvolvimento dessa compentência no 

objeto de estudo.  

Sobre a habilidade de saber gerenciar bem os recursos do projeto (v28), 58,33% 

selecionaram a escala 2 – faço isso bem e 18,75% afirmam ter excelente grau nessa 

competência. Contudo foram 22,92% aqueles que concluem ter alguma dificuldade nisso. De 

fato o gerenciamento dos recursos humanos do projeto não é uma tarefa fácil (Patah e 

Carvalho, 2002). Segundo esses autores há dois possíveis motivos para essa dificuldade: o 

primeiro refere-se ao dinamismo dos times de projetos, ou seja, os membros nas equipes de 
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projeto mudam constantemente; o segundo motivo aborda justamente a dificuldade de alguns 

em ver a equipe do projeto como uma entidade única e não como membros isolados. Em 

citação a Frame (1994) Patah e Carvalho (2002) sugerem ainda algumas ações que poderão 

facilitar a gestão de um grupo que se mantenha motivado.  

Se os gerentes de projeto desejam um grupo motivado eles devem trabalhar nesta direção. 
Isto é possível através da condução de reuniões produtivas, da criação de um espaço físico 
próprio para o grupo, da criação de sinais específicos do grupo, da divulgação dos 
resultados do grupo, do desenvolvimento de reconhecimento de esforços especiais, do 
desenvolvimento, por parte do gerente de projeto, de um comportamento voltado às 
pessoas do seu grupo e de uma correta estruturação do grupo quanto às responsabilidades 
de cada membro do mesmo (Patah e Carvalho apud Frame, 1994). 

 

Quando se trata de saber gerenciar bem os riscos do projeto (v29), a percentagem de 

profissionais que consideram fazer isso bem é de 68,75% e 8,33% afirmam ser excelentes 

nessa competência. Somam 22,91% aqueles que apresentam limitações nessa competência, 

pois respecticamente são 2,08% indicando ser um dos seus pontos fracos e 20,83% sinalizam 

ter alguma dificuldade em atuar na gestão de riscos do projeto. Desse modo vemos também 

por meio dessa variável a existência de um possível gap de conhecimento no que tange a 

saber gerenciar riscos. De acordo com Kerzner (2011) o gerenciamento inadequado ou 

inapropriado dos riscos ou uma metodologia de desenvolvimento não orientada para a gestão 

de riscos, leva a um planejamento para o fracasso. Desse modo, ter uma equipe de gerentes de 

projetos com alta competência para a gestão de riscos permite direcionar as iniciativas para 

um caminho com eventos e impactos melhor controlados e gerenciados. Segundo Archer e 

Ghasemzadeh (1999), risco é uma combinação da probabilidade de um evento (normalmente 

um acontecimento indesejável) e as consequências associadas a esse evento. Para melhor 

avaliação dos riscos associados a um projeto, esses autores sugerem a decomposição das 

atividades do projeto em componentes menores, o que permite a visualização da estrutura de 

divisão do trabalho a ser realizado (WBS) e assim maior detalhamento de informações para a 

análise dos riscos possíveis em cada atividade. Nesse aspecto o PMI (2008) indica as 

seguintes boas práticas para o gerenciamento de riscos: a) planejar para definir como conduzir 

as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto; 2) identificar os riscos para 

determinar o que poderá afetar o projeto; 3) realizar a análise qualitativa dos riscos, para 

poder priorizar de acordo com sua probabilidade de ocorrência e impacto; 4) realizar a análise 

quantitativa dos riscos para analisar numericamente o efeito deles no projeto; 5) planejar as 

respostas aos riscos para identificar as condições que podem aumentar as oportunidades e as 
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que podem reduzir as ameaças aos objetivos do projeto; e por fim 6) monitorar e controlar os 

riscos por meio de planos de respostas, acompanhamento e avaliação da eficácia dos 

processos de tratamento dos riscos durante todo o projeto. 

Numa avaliação a respeito da habilidade de saber gerenciar bem o cronograma do 

projeto (v30), 60,42% sinalizam fazer isso bem e 29,17% julgam ter excelência nessa 

habilidade. Apenas 10,42% sentem alguma dificuldade nisso. Para Shenhar & Dvir (2010) o 

ritmo do projeto é determinado por quanto tempo se dispõe para completá-lo e segundo 

Novais et al (2011 apud Benchmarking, 2008), 77% das organizações costumam ter 

problemas no cumprimento dos prazos estabelecidos para os projetos. Desse modo, 

estabelecer os critérios para o desenvolvimento e controle do cronograma, incluindo a análise 

do caminho crítico (Critical Path Method - CPM), permite ao gerente de projetos maior 

controle das atividade, do tempo e do cronograma do projeto (PMI, 2008). Por meio desta 

pesquisa verifica-se uma oportunidade para desenvolver também essa habilidade em 

aproximadamente 10% da população de gerentes de projeto, fato que combinado com outras 

oportunidades de desenvolvimento de competências já citadas aqui, poderá alavancar a 

maturidade dessa equipe de gestores. 

Em suma, verifica-se que os números apresentados na Tabela 1 mostram que as 

maiores frequências de respostas estão situadas respectivamente na opção 2 - faço isso bem, 

com vinte e quatro (24) variáveis apontando maior percentual de respostas nessa escolha e 3 - 

sou excelente nessa competência, com seis (06) variáveis de maior percentual nessa escolha.  

Assim, com base nesse resultado, conclui-se que os profissionais participantes 

consideram ter alto grau de competência nas variáveis estudadas. Tal fato pode ser melhor 

visualizado na Tabela 2, que destaca a Moda, ou seja a medida de tendência central que 

apresenta o valor 2 – faço isso bem, como maior ocorrência.  

Competência – Moda  Variáveis 

2 - Faço isso bem 
v1; v2; v4; v5; v6; v8; v9; v11; v12; v13; v15; 
v16; v17; v18; v19; v21; v22; v24; v25; v26; v27; 
v28; v29; v30 

3 - Sou excelente nessa competência 
 

v3; v7; v10; v14; v20; v23 
 

Tabela 2 – Síntese modal para variáveis de competência 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Contudo, apesar do alto grau de competências evidenciado por meio das respostas, a 

análise mais aprofundada em cada uma das variáveis destacou oportunidades e dificuldades 

que podem ser desenvolvidas para que a população atinja melhores resutados em projetos. A 

Tabela 3 mostra essas oportunidades em ordem de importância para o desenvolvimento, ou 

seja, da maior para a menor lacuna em termos de competências requeridas. Nesse sentido, 

esses gaps podem ser objetivo de investigação em nova pesquisa, num estudo detalhado que 

poderá trazer à tona os fatores que geram as dificuldades encontradas, para dar diretrizes a um 

plano de desenvolvimento focado no aprimoramento de capacidades mais prioritárias. 

      

 
Variável Soma de percentuais em menor escala  

    
1 - um dos meus pontos fracos 
2 - tenho dificuldades nisso 

v27  Saber gerenciar bem os custos e orçamento do projeto. 35,42% 
v22 Habilidade em resolver conflitos e disputas. 29,17% 
v21 Habilidade em delegar tarefas. 27,09% 
v1 Conhecer a estratégia da empresa. 25,00% 
v28 Saber gerenciar bem os recursos escassos do projeto. 22,92% 
v29 Saber gerenciar bem os riscos do projeto. 22,91% 
v12 Ter muita experiência em gestão de projetos. 20,84% 
v17 Ter capacidade de influenciar pessoas. 20,83% 
v24 Conhecer e aplicar bem os conceitos de gestão de projetos. 20,83% 
v25 Saber gerenciar bem a integração das partes do projeto. 20,83% 
v18 Gerenciar bem o estresse, ter autocontrole. 18,75% 
v6 Saber trabalhar com as políticas organizacionais. 16,67% 
v9 Ser criativo. 16,67% 
v5 Saber gerenciar mudanças. 14,59% 
v8 Ser carismático. 14,58% 
v15 Ter senso de humor. 14,58% 
v7 Tratar os projetos da organização como se fossem meu próprio negócio. 12,50% 
v2 Conhecer o mercado em que a empresa atua. 10,42% 
v30 Saber gerenciar bem o cronograma do projeto. 10,42% 
v16 Ter iniciativa. 8,34% 
v26 Saber gerenciar bem a qualidade do projeto. 8,33% 
v4 Ter orientação para resultados. 6,25% 
v13 Ser flexível para gerenciar mudanças. 6,25% 
v11 Ser confiante e realista. 4,17% 
v14 Ser respeitoso e pontual. 4,17% 
v19 Comunicar-se bem com a equipe. 4,17% 
v3 Dar foco às necessidades do cliente. 0,00% 
v10 Ser ético. 0,00% 
v20 Ter espírito de cooperação e não de competição. 0,00% 
v23 Manter boas relações de trabalho com os envolvidos nos projetos. 0,00% 

Tabela 3 – Variáveis de competência, conforme necessidade de desenvolvimento 
Fonte: elaborado pelo autor 
 
 



80 / 156 
 

4.2.1.2. ANÁLISE DESCRITIVA DA VARIÁVEL EMPREGABILIDADE 

A empregabilidade do gerente de projetos foi estudada nesta pesquisa como uma 

variável dependente, que pode ser afetada pelas variáveis independentes: competências e 

formas de desenvolvimento. A moda foi escolhida como medida de tendência central para 

subsidiar a análise descritiva das respostas às quatorze (14) subvariáveis medidas conforme 

uma escala entre um (1) e sete (7), sendo: 1 - discordo fortemente; 2 - discordo 

moderadamente; 3 – discordo; 4 - nem concordo - nem discordo; 5 – concordo; 6 - concordo 

moderadamente e 7 - concordo fortemente.  

Para facilitar a interpretação dos resultados foi estabelecido que, quando as variáveis 

não tem valor contrário de resposta, a soma de percentuais das escalas 5, 6 e 7 indicam alto 

grau de empregabilidade e a soma das escalas 1, 2, 3 e 4 indicam baixo grau de 

empregabilidade. Por sua vez, quando as variáveis estudadas tem valor contrário de resposta, 

o alto grau de empregabilidade é medido nas escalas 1, 2 e 3 e o baixo grau nas escalas 4, 5, 6 

e 7. Esses critérios podem ser melhor observados por meio da Figura 22. 

Variáveis 
Valor 

Contrário 
Empregabilidade 
 (Grau / Escalas) 

Sim / Não Alto Baixo 

v31 Eu tenho uma ampla rede de contatos que me ajudariam a encontrar outras 
oportunidades de trabalho. 

Não 5, 6, 7 1, 2, 3 e 4 

v32 Se eu procurasse por emprego, provavelmente conseguiria um emprego melhor 
do que o que tenho hoje. 

v33 Em geral os empregos que eu poderia conseguir se saísse do meu emprego 
atual, são superiores ao trabalho que tenho hoje. 

v35 Dada minha qualificação e experiência, conseguir um emprego não seria nem 
um pouco difícil. 

v36 Posso pensar em um bom número de organizações que provavelmente me 
ofereceriam um trabalho se eu estivesse procurando. 

v37 Tenho contatos em outras empresas que poderiam me ajudar a encontrar um 
novo emprego. 

v38 A maior parte dos trabalhos que eu poderia conseguir melhoraria minha 
circunstância atual de trabalho. 

v39 Neste momento eu tenho uma oferta de trabalho já feita por outro empregador, 
se eu escolher aceitar. 

v40 Eu já verifiquei que há uma alternativa melhor do que meu emprego atual. 

v41 Meu trabalho e/ou atividades sociais me fazem ter contato com um grande 
numero de pessoas que poderiam me ajudar a conseguir trabalho. 

v34 Simplesmente não há muitos empregos para pessoas como eu no mercado de 
trabalho hoje. 

Sim 1, 2, 3 4, 5, 6 e 7 v42 Não posso mudar para outro local de residência agora, mesmo que um emprego 
melhor aparecesse. 

v43 A carreira de meu/minha esposo/esposa torna muito difícil para que eu saia do 
meu emprego atual. 

v44 Há fatores na minha vida pessoal (exemplo, filhos em idade escolar, parentes, 
etc.) que tornam muito difícil sair do meu emprego num futuro próximo. 

 Figura 22 – Critérios para medir o grau de empregabilidade 
Fonte: elaborado pelo autor 
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A Tabela 4 sintetiza a frequência e percentagem identificadas por meio das respostas.  

 
Tabela 4 – Variáveis de empregabilidade (escala / frequência) 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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As questões também foram agrupadas em quatro aspectos relacionados à 

empregabilidade, conforme ilustrado na Figura 23, sendo: a) ter pessoas de contatos que 

possam auxiliar em sua mobilidade (v31, v37, v41); b) ter disponibilidade de oferta de 

trabalho (v34, v35, v36, v39); c) ter possibilidade de conseguir um trabalho melhor (v32, v33, 

v38, v40); e d) ter limitações ou não para uma possível mudança (v42, v43, v44).  

Aspecto Variáveis  

Rede de 
Contatos  

Eu tenho uma ampla rede de contatos que me ajudariam a encontrar outras 
oportunidades de trabalho. 

v31, v37, 
v41 

Tenho contatos em outras empresas que poderiam me ajudar a encontrar um 
novo emprego. 
Meu trabalho e/ou atividades sociais me fazem ter contato com um grande 
número de pessoas que poderiam me ajudar a conseguir trabalho. 

Possibilidade 
de conseguir 
um trabalho 

melhor 

Se eu procurasse por emprego, provavelmente conseguiria um emprego melhor 
do que o que tenho hoje. 

v32, v33, 
v38, v40 

Em geral os empregos que eu poderia conseguir se saísse do meu emprego atual, 
são superiores ao trabalho que tenho hoje. 
A maior parte dos trabalhos que eu poderia conseguir melhoraria minha 
circunstância atual de trabalho. 

Eu já verifiquei que há uma alternativa melhor do que meu emprego atual. 

Disponibilidade 
de oferta de 

trabalho 

Simplesmente não há muitos empregos para pessoas como eu no mercado de 
trabalho hoje. 

v34, v35, 
v36, v39 

Dada minha qualificação e experiência, conseguir um emprego não seria nem 
um pouco difícil. 
Posso pensar em um bom número de organizações que provavelmente me 
ofereceriam um trabalho se eu estivesse procurando. 
Neste momento eu tenho uma oferta de trabalho já feita por outro empregador, 
se eu escolher aceitar. 

Limitações para 
uma possível 

mudança 

Não posso mudar para outro local de residência agora, mesmo que um emprego 
melhor aparecesse. 

v42, v43, 
v44 

A carreira de meu/minha esposo/esposa torna muito difícil para que eu saia do 
meu emprego atual. 
Há fatores na minha vida pessoal (exemplo, filhos em idade escolar, parentes, 
etc.) que tornam muito difícil sair do meu emprego num futuro próximo. 

Figura 23 – Agrupamento das variáveis de empregabilidade em características semelhantes 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Por meio da análise das respostas dadas para as questões 31 a 44 (tabela 2) e 

considerando as condições listadas da tabela 3, é possível concluir como os indivíduos 

alocados para a gestão de projetos no objeto deste estudo avaliam seu fator de 

empregabilidade, ou seja, que grau de mobilidade esses profissionais acreditam possuir 

quando questionados a respeito da facilidade que têm em obter uma nova posição de trabalho. 

Também conhecido pelo termo networking, possuir uma boa rede de contatos de fato 

aumenta o grau de empregabilidade do profissional, pois os relacionamentos sociais e o 
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contato com diversos outros profissionais criam vínculos que facilitam a mudança futura entre 

empregos (Griffeth et al, 2005). 

Nesta pesquisa as três variáveis relacionadas à rede de contatos (v31, v37 e v41) 

apontam para um alto grau de concordância dos respondentes, ou seja, um fator positivo, 

próximo a 82%, que indica maiores possibilidades de mudar de emprego por meio de 

networking. A moda, ou seja, resposta de maior incidência situa-se na escala 5 - concordo. No 

detalhe isolado para cada uma dessas variáveis é possível avaliar que quando se trata de ter 

uma ampla rede de contatos, que os ajudaria a encontrar outras oportunidades de trabalho 

(v31), foram 87,50% aqueles que concordaram com isso e, portanto apenas 12,50% os que 

têm opinião contrária. Desse modo, mesmo em menor grau, há oportunidade de investigação 

em 12,50%, ação essa que poderá identificar quais são as possíveis dificuldades em ampliar o 

fator positivo desse aspecto. Complementando essa análise, percebe-se que mais de 90% dos 

respondentes concordam também que possuem contatos em outras empresas que poderiam 

lhes ajudar a encontrar um novo emprego (v37) e que somente 8,33% nem concordam nem 

discordam dessa premissa. Por outro lado, há uma redução do fator positivo a respeito de 

networking quanto se observa a quantidade de respondentes que concorda que seu trabalho 

e/ou atividades sociais os fazem ter contato com um grande número de pessoas que poderiam 

os ajudar a conseguir trabalho (v41). Nesse quesito são 68,75% aqueles que concordam e 

31,25% os que responderam com menor grau positivo para essa questão.  O resultado dessa 

variável traz, portanto uma importante margem para investigação na busca de identificar 

porque o trabalho e/ou atividades sociais não estão garantindo melhor networking a esses 

profissionais. 

Quando se trata da possibilidade de encontrar um trabalho melhor ou em melhor 

circunstância do que o atual (v32, v33, v38, v40) a moda identificada para as respostas está na 

escala 4 – nem concordo nem discordo e conclui-se, portanto um menor grau positivo nesse 

quesito. Numa análise mais aprofundada verifica-se que mais da metade dos respondentes – 

54,17% – acreditam que encontrariam uma posição melhor se procurassem (v32), porém 

35,42% nem concordam nem discordam disso e 10,42% são os que discordam dessa 

possibilidade. A respeito de se conseguir uma oportunidade superior de trabalho se saíssem do 

emprego atual (v33), um total de 60,41% tendem a discordar e apenas 39,58% sinalizaram 

opções de concordo. Desse modo, é possível verificar que o número de respostas com maior 

grau de concordância caiu em aproximadamente 15% quando comparado às respostas obtidas 

a respeito de se conseguir um emprego melhor se procurassem (v32). Quando questionados se 
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a maior parte dos trabalhos que poderiam conseguir melhoraria as circunstâncias atuais de 

trabalho (v38), 81,25% tendem a discordar e apenas 18,75% concordam com isso. 

Complementando esse aspecto, 87,50% tendem a discordar de que já verificaram e que há 

uma alternativa melhor do que o emprego atual (v40) e apenas 12,50% tendem a concordar 

com isso. As evidências levantadas por meio dessas variáveis ressaltam que a opinião dos 

respondentes aponta para um menor grau de possibilidade quando se trata da facilidade em 

conseguir melhores oportunidades de emprego. Segundo Oliveira & Lacerda (2007 apud 

Borges, 1995) o crescimento da concorrência em todos os setores da economia geram 

demanda por profissionais cada vez mais qualificados, com habilidades e competências 

multifuncionais e multidisciplinares, fundamentadas no pensamento crítico, no planejamento 

estratégico e nos métodos e técnicas de análise de inteligência competitiva4. Se pôde ser 

comprovado que há demanda por profissionais assim qualificados, é relevante investigar 

então que fatores ou motivos levam os respondentes desta pesquisa a acreditar na pouca oferta 

de melhores ocupações ou melhores circunstâncias de trabalho para eles. 

Em contrapartida, ao analisar a opinião dos participantes a respeito da disponibilidade 

de oferta de emprego (v34, v35, v36, v39) e tendo como base sua atual qualificação e as 

mesmas condições para o trabalho, o fator é positivo. Verifica-se tal aspecto principalmente 

quando se avaliam as três primeiras variáveis (v34, v35 e v36) as quais respectivamente 

indicam 89,58% para aqueles que discordam que simplesmente não há muitos empregos para 

pessoas como eles no mercado de trabalho (v34), 72,91% os que concordam que conseguir 

um emprego não seria nem um pouco difícil com a atual qualificação e experiência (v35) e 

68,75% para os que têm confiança de que há um bom número de organizações que 

provavelmente lhes ofereceria um trabalho caso estivessem procurando (v36). Ainda assim, 

79,16% tendem a discordar quando questionados se, no momento, já possuem uma proposta 

de trabalho feita por outro empregador (v39). Apesar da variável v39 apontar um para um 

fator negativo, a credibilidade na oferta de empregos adequada à qualificação atual desses 

profissionais (v35) foi alta. Bettencourt (2012) afirma em seus estudos que a disponibilidade 

de emprego depende de vários fatores, em particular do nível educativo e da qualificação das 

pessoas, ou seja, as competências influenciam a empregabilidade. 

                                                
4 Para Oliveira & Lacerda (2007 apud Tarapanoff, 2001) a inteligência competitiva é um processo sistemático, 
composta de diversos tipos de informação e que transforma dados esparsos em conhecimento estratégico. 
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A empregabilidade de um indivíduo depende da pertinência das suas competências num 
dado contexto, ou seja, num dado momento e num certo espaço geográfico [...] o contexto 
evoluindo, a empregabilidade torna-se um percurso e pode no mesmo momento variar 
muito significativamente entre dois espaços geográficos diferentes [...] a empregabilidade 
permite posicionar-se como alguém que oferece competências e não apenas como alguém 
que pede emprego (Bettencourt, 2012). 

 

Quando se trata de aspectos que poderiam limitar uma mudança de emprego, (v42, 

v43, v44) a grande maioria tende a discordar deles. Ao contrário disso, destaca-se o alto grau 

de mobilidade assumida pelos indivíduos, mesmo quando questionados a respeito dessas 

possíveis limitações. Ao detalhar os números obtidos, observa-se que 79,16% tendem a 

discordar de que não podem mudar para outro local de residência agora, mesmo se aparecesse 

uma oferta de um emprego melhor (v42), 91,66% também discordam que a carreira do 

esposo(a) torna muito difícil para que saia do emprego atual (v43) e 89,59% discordam que há 

fatores da vida pessoal (exemplo, filhos em idade escolar, parentes) que tornam muito difícil 

sair do emprego num futuro próximo (v44).  Essas evidências mostram que os profissionais 

no objeto deste estudo indicam ter alta flexibilidade para assumir novas posições de trabalho, 

caso apareçam.   

Em resumo os números apresentados na Tabela 3 apontam que as maiores frequências 

estão situadas nas opções 5, 6 e 7, o que evidencia maior grau positivo quando se fala do 

quanto o profissional avalia seu fator de mobilidade entre empregos. Nota-se ainda que nas 

respostas com maiores frequências sinalizadas em opções de menor valor na escala, ou seja, 

tendendo para “discordo”, as respectivas questões equivalem a valor contrário à falta de 

modibilidade do profissional como, por exemplo, nas variáveis v42, v43 e v44 a respeito de 

limitações para a mobilidade. Desse modo, com base nesses resultados, conclui-se que os 

profissionais no objeto de estudo consideram ter alto grau de empregabilidade. Tal fato pode 

ser também visualizado na Tabela 5, que destaca a moda, ou seja, a medida de tendência 

central para as respectivas variáveis. 

Empregabilidade – Moda Variáveis 

1 – Discordo fortemente  v43, v44 

3 – Discordo v34, v39, v42 

4 – Nem concordo, nem discordo  v32, v33, v38, v40 

5 – Concordo v31, v35, v36, v37, v41 

Tabela 5 – Síntese modal para variáveis de empregabilidade 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Em resumo os resultados apontam importantes oportunidades de investigação quando 

se diz respeito à empregabilidade. A Tabela 6 traz em ordem decrescente de percentual as 

variáveis de empregabilidade que podem ser alavancadas, segundo as evidências empíricas. 

Vale ressaltar que para auxiliar a análise foram somados os percentuais de respostas que 

indicam opinião negativa dos participantes quanto à sua mobilidade.  

Variável % negativo para a 
mobilidade 

v40 Eu já verifiquei que há uma alternativa melhor do que meu emprego atual. 87,50% 

v38 A maior parte dos trabalhos que eu poderia conseguir melhoraria minha circunstância atual 
de trabalho. 81,25% 

v39 Neste momento eu tenho uma oferta de trabalho já feita por outro empregador, se eu 
escolher aceitar. 79,16% 

v33 Em geral os empregos que eu poderia conseguir se saísse do meu emprego atual, são 
superiores ao trabalho que tenho hoje. 60,41% 

v32 Se eu procurasse por emprego, provavelmente conseguiria um emprego melhor do que o 
que tenho hoje. 45,84%  

v43 A carreira de meu/minha esposo/esposa torna muito difícil para que eu saia do meu 
emprego atual. 35,41% 

v36 Posso pensar em um bom número de organizações que provavelmente me ofereceriam um 
trabalho se eu estivesse procurando. 31,25% 

v41 Meu trabalho e/ou atividades sociais me fazem ter contato com um grande número de 
pessoas que poderiam me ajudar a conseguir trabalho. 31,24% 

v35 Dada minha qualificação e experiência, conseguir um emprego não seria nem um pouco 
difícil. 27,08%  

v34 Simplesmente não há muitos empregos para pessoas como eu no mercado de trabalho hoje. 20,83% 

v42 Não posso mudar para outro local de residência agora, mesmo que um emprego melhor 
aparecesse. 18,75% 

v44 Há fatores na minha vida pessoal (exemplo, filhos em idade escolar, parentes, etc.) que 
tornam muito difícil sair do meu emprego num futuro próximo. 14,59% 

v31 Eu tenho uma ampla rede de contatos que me ajudariam a encontrar outras oportunidades 
de trabalho. 12,50% 

v37 Tenho contatos em outras empresas que poderiam me ajudar a encontrar um novo emprego. 8,33% 

Tabela 6 – Variáveis de empregabilidade, conforme necessidade de investigação  
Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.2.1.3. ANÁLISE DESCRITIVA DA VARIÁVEL DESENVOLVIMENTO  

Conforme esclarecido no capítulo 3 – procedimento metodológico, as questões (v45 

até v68) associadas ao desenvolvimento de competências são tratadas nesta pesquisa como 
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variáveis independentes e referem-se às oportunidades e condições disponíveis na empresa e 

que permitem desenvolver habilidades profissionais.  

Para medir as respostas dadas a essas questões, utilizou-se as seguintes escalas de 

Likert: a) de um (1) a cinco (5) para as questões v45 até v56, que avaliam as oportunidades 

para o desenvolvimento, sendo um (1) a opção que corresponde a “nunca” e cinco (5) a opção 

que corresponde a “sempre”; e b)  de um (1) a cinco (5) para as questões v57 até v68, que 

investigam as condições disponíveis, sendo um (1) a opção que corresponde a “discordo 

completamente” e cinco (5) a opção que corresponde a “concordo completamente”. Essas 

escalas podem ser melhor visualizadas por meio da Figura 24. 

 
Figura 24 - Instrumento de pesquisa sobre desenvolvimento de competências 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 

 

Salienta-se que a análise descrita nesta seção considerou que o fator de concordância é 

positivo quando as respostas estão situadas nas opções: a) 3 – de tempos em tempos, 4 – 

frequentemente ou 5 – sempre, a respeito de oportunidades para o desenvolvimento; e b) 4 – 

normalmente concordo ou 5 – concordo completamente, quando se trata de condições para o 

desenvolvimento. A opção intermediária (3 – neutro) não foi considerada positiva. 

Para auxiliar na interpretação das respostas foi também elaborada a Tabela 7 que traz a 

síntese numérica com a frequência e percentagem identificadas. A moda foi escolhida como 

medida estatística para subsidiar a análise do comportamento dessas variáveis. 
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Tabela 7 – Variáveis de formas de desenvolvimento (escala / frequência) 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Outro aspecto utilizado para subsidiar a interpretação dos resultados nesta seção foi a 

possibilidade de agrupar as vinte e quatro (24) variáveis de desenvolvimento em categorias. 

Este agrupamento considera quatro grupos para o desenvolvimento, sendo: 1) feedback em 

sessões de coaching com o gestor, mentor ou colega de trabalho, 2) treinamento formal (em 

cursos, e-learning, salas de aula, workshops); 3) experiência adquirida por vivência em 
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trabalhos com atividades novas e desafiadoras; e 4) outros – acesso a informação, 

disponibilidade de tempo e planos de carreira.  

Essas categorias estão descritas no referencial teórico, capítulo 2.2 – desenvolvimento 

de competências, em que se destacam as três primeiras (coaching, treinamento formal e 

vivência) como as principais formas para desenvolver habilidades e ter atualização 

profissional. Esse agrupamento está ilustrado na Figura 25. 

Categoria Variáveis  

Feedback ou 
Coaching 

Um colega mais experiente, como um mentor, que o orienta em seu trabalho e de 
cuja experiência você pode aprender. 

v45, 
v49, 
v51, 
v53, 
v54, 
v59, 
v62, 
v64 

Treinador ou mentor, dentro da organização, que o orienta em seu 
desenvolvimento pessoal. 
Um mentor que o ajuda em todos os tipos de perguntas. 
Discussões de carreira com seu chefe. 
Discussões de carreira com um conselheiro de carreira dentro da organização. 
Meu chefe regularmente me dá feedback sobre meu desempenho. 
Meus colegas regularmente me fornecem feedback sobre meu desempenho. 
Meu chefe garante que eu desenvolva as competências que necessito para minha 
carreira. 

Treinamento 
Formal 

Todas as informações sobre oportunidades de carreira na organização estão 
prontamente disponíveis. v46, 

v47, 
v48, 
v50, 
v55 

Treinamento para melhorar as suas competências técnicas. 
Treinamento para melhorar competências gerais, como comunicação, línguas, etc. 
Treinamento em sala de aula, concentrado na aquisição de conhecimentos. 
Workshops em que você desenvolve novas competências através da interação. 
Workshops ou sessões de formação que o ajudam a planejar sua carreira. 

Vivência 

Grupos de trabalho em que os funcionários de diferentes departamentos trabalham 
em conjunto sobre o mesmo tema. 

v52, 
v56, 
v60, 
v61, 
v63, 
v66, 
v68 

Oportunidade de candidatar-se a vagas internas. 
Minha organização oferece oportunidades de formação novas e criativas. 
Meu chefe tem certeza de que posso aprender sobre o trabalho, dando-me tarefas 
desafiadoras. 
Eu posso regularmente mudar de emprego dentro da minha empresa (sem 
promoção) para desenvolver novas competências. 
Fornecem-me tarefas que desenvolvem minhas competências para o futuro. 
Fornecem-me possibilidade, dentro da organização, para desenvolver as 
competências que eu preciso para conseguir uma promoção e passar para uma 
função em nível superior. 

Outros 
aspectos 

Tenho o tempo e os meios necessários para desenvolver as minhas competências. 

v57, 
v58, 
v65, 
v67 

Posso fazer uso de um plano de desenvolvimento pessoal para saber quais 
competências preciso desenvolver e como eu posso desenvolvê-las. 
Todas as informações sobre oportunidades de carreira na organização estão 
prontamente disponíveis. 
Fornecem-me um plano de desenvolvimento pessoal para eu entender melhor 
minhas possibilidades dentro da organização e as competências que preciso para 
explorá-las completamente. 

Figura 25 – Agrupamento das variáveis de desenvolvimento de competências 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Assim, considerando os dados da Tabela 7, as categorias indicadas na Figura 25  e 

tendo como premissa o percentual positivo sinalizado nas respostas, observa-se que: 

Quando se trata de variáveis relacionadas ao coaching, termo principalmente 

conceituado como sendo a aprendizagem e o desenvolvimento profissional adquiridos com o 

apoio de alguém mais experiente, que auxilia o indivíduo a tornar-se mais eficaz no seu papel 

de trabalho (Armstrong e Baron, 2000; Parsloe, 1999), 68,75% dos respondentes afirmam que 

há um colega mais experiente, como um mentor, que o orienta em seu trabalho e de cuja 

experiência é possível aprender (v45), porém 52,09% sinalizam que raramente ou nunca há 

um treinador ou mentor que os orienta em seu desenvolvimento pessoal (v49). De mesmo 

modo, 54,17% declaram que é raro ou não existe acesso a um mentor que os ajuda em todos 

os tipos de pergunta (v51) e 56,25% indicam que nunca tiveram discussões de carreira com 

um conselheiro dentro da organização (v54). Por outro lado, 68,75% afirmam que participam 

de discussões de carreira com seu chefe (v53) e 62,50% sinalizam que há regularmente 

sessões de feedback sobre seu desempenho dadas por seu chefe (v59). Apenas 33,34% 

afirmam que seus colegas lhes fornecem feedback regularmente (v62) e 47,91% são os que 

recebem de seu chefe os meios para desenvolver as competências de que necessitam para sua 

carreira (v64). Apesar de ter sido observado que o desenvolvimento profissional nessa 

organização tem sido principalmente facilitado por acesso a colegas mais experientes e 

também pelo gestor direto do indivíduo, os resultados com menor grau na escala (v49, v51, 

v54) indicam possível ausência de um conselheiro ou mentor mais generalista dentro da 

organização, evidência que pode ser uma boa oportunidade de investigação visando alavancar 

a categoria coaching para o desenvolvimento desses profissionais. 

No que diz respeito a treinamento formal, cujo aprendizado é obtido por meios 

convencionais, em cursos, e-learning, salas de aula e workshops, 77,08% indicam ter 

disponibilidade de treinamento para melhorar suas competências técnicas (v46) e 70,83% 

sinalizam haver também treinamentos para melhorar suas competências gerais, como 

comunicação, línguas, etc (v47). Contudo, 56,25% afirmam ser rara ou nula a disponibilidade 

de treinamento em sala de aula, concentrado para a aquisição do conhecimento (v48). Além 

disso, a metade dos profissionais declara que raramente ou nunca há workshops onde podem 

ser desenvolvidas novas competências por meio de interação (v50), sendo 35,42% os que 

afirmam que isso raramente ocorre e 39,58% aqueles que afirmam que isso ocorre apenas de 

tempos em tempos. Ainda sobre workshops ou sessões de formação que os ajudariam a 

planejar sua carreira (v55), 58,33% sinalizam que isso raramente ou nunca ocorre. De acordo 
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com estudos de Leite et al (2006) o treinamento explícito (formal) tem como principal 

resultado o aprendizado teórico de disciplinas que fornecem a base para o gerenciamento, 

contudo há diferenças entre o que se aprende e o que a prática requer. Leite at all (2006 apud 

Antonello, 2004) complementa esse aspecto ao afirmar que a educação explícita pode ser 

estabelecida em duas categorias distintas: treinamentos e aprendizagem pela articulação entre 

teoria e prática.  

Considerando os dados que sinalizam menor incidência de oportunidades ou de 

condições quando se trata de treinamento formal, é possível que a pouca disponibilidade de 

treinamentos que viabilizem a troca de experiências ou a impossibilidade de concentração 

para aquisição de conhecimento, bem como um número limitado de workshops que auxiliem 

no planejamento de carreira, estejam relacionados com a falta de interesse do próprio 

indivíduo em participar ou ainda com investimentos reduzidos a esse respeito.  Assim, uma 

investigação que avalie tanto a demanda dos profissionais gerentes de projeto, quanto os 

investimentos e condições necessários para que haja a oferta adequada de treinamento formal, 

poderá alavancar essa categoria de iniciativas de desenvolvimento no objeto de estudo.  

Por outro lado, quando se observa a categoria “outros aspectos”, principalmente 

relacionada ao acesso à informação, disponibilidade de tempo e de planos de carreira, um 

grau positivo é destacado. Nesses temas, 62,50% afirmam que podem fazer uso de um plano 

de desenvolvimento pessoal para saber quais competências precisam desenvolver e como 

podem desenvolvê-las (v58) e respectivamente 52,08% indicam que possuem o tempo e os 

meios necessários para desenvolver suas competências (v57) e que todas as informações sobre 

oportunidades de carreira na organização estão prontamente disponíveis (v65). Porém apenas 

43,75% indicam receber planos de desenvolvimento pessoal para entender melhor suas 

possibilidades dentro da organização e as competências que precisam para explorá-las 

completamente (v67). Segundo Malschitzky (2004) os indivíduos com participação em 

treinamentos e envolvidos num processo de desenvolvimento de carreira têm autoestima, 

melhor aproveitamento de suas aptidões, dignificação do trabalho e despertam para a 

necessidade de autodesenvolvimento em busca da manutenção de sua empregabilidade. Desse 

modo há também nessa categoria uma importante margem de investigação que poderá 

alavancar ou melhor divulgar essas oportunidades a esses profissionais.  

Na categoria vivência observa-se um alto grau positivo quando se trata de ter 

oportunidade de candidatar-se a vagas internas (v56) com 87,50% e em receber tarefas 
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desafiadoras do chefe para aprender sobre o trabalho (v61) com 83,33%. Porém, menos da 

metade dos participantes (47,91%) sinalizam respectivamente que lhes são fornecidas tarefas 

que possam desenvolver suas competências para o futuro (v66) ou que há a possibilidade 

dentro da organização para desenvolver as competências que necessitam para conseguir uma 

promoção e passar para uma função em nível superior (v68). Também em menor grau foram 

45,84% aqueles que indicam poder participar de grupos de trabalho em que os funcionários de 

diferentes departamentos trabalham em conjunto sobre o mesmo tema (v52) e 39,58% os que 

acreditam que a organização oferece oportunidades de formação novas e criativas (v60). Por 

fim, apenas 33,34% julgam ser possível mudar regularmente de emprego dentro da empresa 

(sem promoção) para desenvolver novas competências (v63). Assim, verifica-se por meio 

dessas variáveis que há possíveis gaps ou dificuldades no que diz respeito ao aprendizado 

vivencial no objeto de estudo. De acordo com Kolb, Rubin e McIntyre (1990) a vivência é a 

base da aprendizagem em processos cíclicos que criam novas experiências por meio de ações 

e abstrações continuamente. De mesmo modo Boterf (2003) afirma que os profissionais 

sabem tirar lições da experiência e moldar seu modo de agir a partir delas, alterando inclusive 

as premissas utilizadas nessa reflexão. Por sua vez, Rabechini Jr. (2005) sinaliza que para 

atingir sucesso em projetos deve-se dar atenção ao desenvolvimento das competências do 

gerente de projetos ao longo de sua vida profissional. Nesse sentido, investigar as lacunas a 

respeito dos meios para se obter a vivência, poderá promover a experiência dos profissionais e 

melhorar os resultados em projetos dessa organização. 

Em resumo os números apresentados na Tabela 7 destacam que a resposta por mais 

vezes escolhida (moda), situa-se na escala 3 – de tempos em tempos, quando se trata da 

opinião dos respondentes a respeito da disponibilidade de oportunidades para o 

desenvolvimento de competências. A Tabela 8 ilustra melhor esse aspecto. 

Oportunidades de desenvolvimento – Moda Variáveis 

1 – Nunca v54 

2 – Raramente v48, v49, v51, v52 

3 – De tempos em tempos v45, v46, v47, v50, v53, v55, v56 
Tabela 8 – Síntese modal para variáveis de oportunidades para o desenvolvimento 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

  

Por sua vez, quando aquilo que se observa são as condições disponíveis para que o 

gerente de projetos possa desenvolver habilidades, a medida central (moda) situa-se na opção 

4 – normalmente concordo, confirme ilustra a Tabela 9. 
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Condições para o desenvolvimento – Moda Variáveis 

3 – Neutro v62, v67 

4 – Normalmente concordo v57, v58, v59, v60, v61, v63, v64, v65, 
v66, v68 

Tabela 9 – Síntese modal para variáveis de condições para o desenvolvimento  
Fonte: elaborado pelo autor 
 

Desse modo, a análise dos dados coletados por meio das subvariáveis de 

desenvolvimento de competências permitiu a construção da Tabela 10, que mostra em ordem 

de importância de investigação, quais são as oportunidades ou condições que podem ser 

alavancadas no objeto de estudo.  

Variável   % em menor escala 

v54 Discussões de carreira com um conselheiro de carreira dentro da organização. 81,25% 
v55 Workshops ou sessões de formação que o ajudam a planejar sua carreira. 58,33% 
v48 Treinamento em sala de aula, concentrado na aquisição de conhecimentos. 56,25% 
v51 Um mentor que o ajuda em todos os tipos de perguntas. 54,17% 

v52 Grupos de trabalho em que os funcionários de diferentes departamentos trabalham em conjunto 
sobre o mesmo tema. 54,16% 

v49 Treinador ou mentor, dentro da organização, que o orienta em seu desenvolvimento pessoal. 52,08% 
v50 Workshops em que você desenvolve novas competências através da interação. 50,01% 

v63 Eu posso regularmente mudar de emprego dentro da minha empresa (sem promoção) para 
desenvolver novas competências. 43,74% 

v60 Minha organização oferece oportunidades de formação novas e criativas. 39,59% 
v64 Meu chefe garante que eu desenvolva as competências que necessito para minha carreira. 33,34% 
v62 Meus colegas regularmente me fornecem feedback sobre meu desempenho. 33,33% 
v53 Discussões de carreira com seu chefe. 31,25% 

v45 Um colega mais experiente, como um mentor, que o orienta em seu trabalho e de cuja 
experiência você pode aprender. 31,25% 

v47 Treinamento para melhorar competências gerais, como comunicação, línguas, etc. 29,17% 

v68 Fornecem-me possibilidade, dentro da organização, para desenvolver as competências que eu 
preciso para conseguir uma promoção e passar para uma função em nível superior. 29,17% 

v65 Todas as informações sobre oportunidades de carreira na organização estão prontamente 
disponíveis. 25,00% 

v67 
Fornecem-me um plano de desenvolvimento pessoal para eu entender melhor minhas 
possibilidades dentro da organização e as competências que preciso para explorá-las 
completamente. 

25,00% 

v57 Tenho o tempo e os meios necessários para desenvolver as minhas competências. 24,99% 
v46 Treinamento para melhorar as suas competências técnicas. 22,92% 
v66 Fornecem-me tarefas que desenvolvem minhas competências para o futuro. 20,83% 
v59 Meu chefe regularmente me dá feedback sobre meu desempenho. 18,75% 
v56 Oportunidade de candidatar-se a vagas internas. 12,50% 
v61 Meu chefe tem certeza de que posso aprender sobre o trabalho, dando-me tarefas desafiadoras. 10,42% 

v58 Posso fazer uso de um plano de desenvolvimento pessoal para saber quais competências preciso 
desenvolver e como eu posso desenvolvê-las. 8,33% 

   Tabela 10 - Variáveis de desenvolvimento, conforme necessidade de investigação 
Fonte: elaborado pelo autor 



94 / 156 
 

4.2.2. ANÁLISE DE REGRESSÃO MÚLTIPLA 

 A regressão múltipla foi a técnica utilizada para analisar se uma ou mais variáveis 

independentes que avaliam os meios para o desenvolvimento de competências podem explicar 

as  variáveis dependentes a respeito de competências e da empregabilidade da população alvo.  

A Figura 26 mostra a relação de dependência e a questão de causa e efeito entre essas 

variáveis. 

 
Figura 26 – Relação de dependência entre variáveis do estudo 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
 

A análise de regressão teve por base dois testes estatísticos sendo: a) o teste F para 

análise de variância, o qual verifica se pelo menos uma questão relacionada às formas de 

desenvolvimento explica a variação das respostas dadas a cada questão de empregabilidade e 

de competências; e b) um teste T de Student para verificar quais questões de formas de 

desenvolvimento explicam a variação de cada questão de empregabilidade e de competências. 

Para que haja significância em qualquer um dos testes, foi considerado que o p valor deve ser 

igual ou inferior a 0,05, ou seja, 95% de confiança. Quando o intercepto é significativo, a 

origem da reta do modelo não é nula, ou seja, a reta de regressão não se inicia na origem. 

Vale lembrar que muitas vezes o modelo pode não ser significativo em termos 

estatísticos, porém durante a análise de resultados pelo pesquisador, pode haver alguma 

variável isolada que possa explicar a variável estudada. 

A primeira etapa da análise de regressão múltipla está sumarizada na Tabela 11 que 

mostra o resultado do modelo das variáveis de competências relacionadas com as variáveis de 

formas de desenvolvimento.  
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Variável Modelo 
Inter- 
cepto 

v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52 v53 v54 v55 v56 v57 v58 v59 v60 v61 v62 v63 v64 v65 v66 v67 v68 

v1 
0,0368 0,272 0,7288 0,2088 0,1976 0,8859 0,8161 0,2231 0,8017 0,0581 0,0221 0,119 0,9194 0,1813 0,584 0,0877 0,0147 0,2292 0,9213 0,4836 0,438 0,6607 0,3261 0,8723 0,1469 0,5684 

v2 
0,301 0,4273 0,8412 0,3292 0,8571 0,9133 0,7683 0,0852 0,5773 0,7081 0,2337 0,1546 0,6422 0,3247 0,3598 0,2137 0,2522 0,5826 0,0934 0,7349 0,73 0,0906 0,4609 0,9344 0,4233 0,2597 

v3 
0,4038 0,003 0,6892 0,127 0,4472 0,1005 0,9808 0,4721 0,626 0,4663 0,2578 0,0541 0,4748 0,4366 0,2007 0,7853 0,4095 0,3129 0,6578 0,0672 0,5558 0,8081 0,879 0,5093 0,4443 0,2494 

v4 
0,7578 0,1245 0,3261 0,468 0,9436 0,0957 0,0362 0,8554 0,8734 0,7775 0,0326 0,0168 0,546 0,2489 0,5272 0,4897 0,5007 0,199 0,9617 0,0217 0,8731 0,1405 0,5314 0,6294 0,2613 0,145 

v5 
0,5722 0,1054 0,9866 0,5841 0,1715 0,4282 0,5073 0,5988 0,5465 0,5494 0,0332 0,0302 0,626 0,8108 0,8024 0,3543 0,286 0,228 0,4677 0,0661 0,4074 0,3819 0,1638 0,9336 0,1095 0,8504 

v6 
0,05 0,2298 0,5453 0,4477 0,3467 0,0032 0,4475 0,9457 0,7762 0,7087 0,6367 0,1189 0,1118 0,1884 0,6907 0,9996 0,7939 0,0464 0,5482 0,0913 0,586 0,1567 0,865 0,0801 0,306 0,0054 

v7 
0,9361 0,0221 0,5512 0,8092 0,7278 0,8746 0,5341 0,3411 0,7997 0,502 0,4254 0,8813 0,7468 0,7609 0,652 0,2991 0,6147 0,9687 0,7956 0,5866 0,7164 0,9377 0,5399 0,8259 0,8497 0,7481 

v8 
0,7372 0,0526 0,8049 0,5702 0,9731 0,2894 0,551 0,7672 0,4583 0,6051 0,1669 0,9443 0,6023 0,2846 0,7039 0,2609 0,8347 0,2527 0,5329 0,5743 0,6216 0,626 0,3481 0,663 0,5465 0,3213 

v9 
0,4409 0,0232 0,3593 0,447 0,0645 0,4759 0,5565 0,155 0,428 0,3072 0,5459 0,8422 0,6205 0,6279 0,715 0,1593 0,3279 0,0579 0,9647 0,1424 0,4493 0,6432 0,9904 0,8041 0,3314 0,635 

v10 
0,6873 0,0001 0,0405 0,1453 0,2332 0,3905 0,4861 0,9846 0,0977 0,2121 0,3554 0,1708 0,5559 0,8935 0,5359 0,6301 0,8636 0,2725 0,5492 0,699 0,1524 0,5932 0,7665 0,3248 0,7757 0,22 

v11 
0,2622 0,1246 0,5623 0,2014 0,0944 0,5568 0,5678 0,7611 0,2065 0,6207 0,3246 0,4132 0,1355 0,9199 0,1069 0,4465 0,4468 0,1199 0,0602 0,8848 0,6557 0,0557 0,4693 0,9032 0,4052 0,0121 

v12 
0,3644 0,1367 0,6243 0,276 0,0107 0,9261 0,9037 0,0611 0,6387 0,1587 0,779 0,2294 0,3661 0,536 0,2787 0,1042 0,2704 0,6144 0,9902 0,8244 0,1173 0,5698 0,547 0,5017 0,285 0,3118 

v13 
0,9551 0,1993 0,7853 0,4502 0,1515 0,5049 0,3823 0,5481 0,4424 0,8414 0,959 0,0913 0,3956 0,9312 0,6385 0,6382 0,5971 0,352 0,5048 0,5791 0,7344 0,3259 0,3588 0,7717 0,4484 0,1047 

v14 
0,0577 0,0015 0,7702 0,889 0,9833 0,0095 0,0256 0,8991 0,4982 0,6767 0,6727 0,0092 0,0199 0,3027 0,4294 0,3134 0,4753 0,0371 0,8898 0,0064 0,5128 0,0212 0,8333 0,1629 0,0929 0,018 

v15 
0,238 0,0127 0,0338 0,3248 0,3701 0,7316 0,229 0,7627 0,9296 0,6678 0,8329 0,8316 0,7364 0,1555 0,3393 0,0043 0,5016 0,1167 0,1601 0,6283 0,948 0,9265 0,7667 0,5854 0,8672 0,3497 

v16 
0,8804 0,056 0,3701 0,1911 0,7864 0,7188 0,779 0,6871 0,6568 0,7899 0,5798 0,6588 0,3817 0,3463 0,7416 0,1081 0,4057 0,6887 0,6195 0,9105 0,9937 0,6813 0,8561 0,4643 0,3861 0,8121 

v17 
0,0107 0,0119 0,3341 0,1718 0,6093 0,9317 0,4105 0,1543 0,1989 0,3591 0,2827 0,6904 0,3155 0,5586 0,0352 0,0298 0,3641 0,1005 0,9094 0,3127 0,8799 0,8495 0,7551 0,6794 0,8579 0,0408 

v18 
0,9246 0,102 0,3281 0,9684 0,5769 0,8364 0,8294 0,2849 0,1644 0,7107 0,2951 0,061 0,7981 0,3101 0,8366 0,9667 0,3703 0,5612 0,5953 0,9417 0,4756 0,3298 0,7282 0,607 0,573 0,6806 

v19 
0,476 0,017 0,3919 0,6086 0,8066 0,7824 0,8519 0,1694 0,9585 0,5031 0,8871 0,8659 0,8649 0,1071 0,4753 0,6322 0,7447 0,0581 0,0439 0,9875 0,5329 0,4864 0,6999 0,663 0,7388 0,3663 

v20 
0,7567 0,007 0,9036 0,913 0,6229 0,5445 0,2458 0,613 0,8764 0,6245 0,4761 0,2795 0,4032 0,8299 0,7106 0,1353 0,3659 0,0532 0,2723 0,3284 0,4371 0,98 0,9521 0,826 0,2851 0,05 

v21 
0,4708 0,1771 0,8126 0,0712 0,1266 0,1189 0,8487 0,7605 0,7749 0,5275 0,2465 0,3827 0,9213 0,0657 0,3823 0,8662 0,3239 0,577 0,3836 0,3934 0,4025 0,9657 0,3486 0,6765 0,8882 0,088 

v22 
0,2492 0,0536 0,8276 0,9841 0,3136 0,8288 0,6956 0,5562 0,7726 0,3698 0,7964 0,9372 0,4568 0,3314 0,8566 0,7064 0,1385 0,63 0,8877 0,9715 0,6955 0,424 0,6392 0,8574 0,4155 0,1634 

v23 
0,1923 0,0006 0,738 0,2321 0,8495 0,347 0,7354 0,8459 0,0961 0,4346 0,5204 0,7338 0,1717 0,943 0,9992 0,385 0,5565 0,017 0,3449 0,2231 0,4362 0,5844 0,8519 0,5341 0,5516 0,0207 

v24 
0,2802 0,729 0,4714 0,7646 0,1784 0,4989 0,9308 0,776 0,9965 0,2472 0,3766 0,406 0,445 0,8665 0,0172 0,9431 0,2548 0,611 0,4758 0,3965 0,5709 0,0792 0,6884 0,375 0,6824 0,0613 

v25 
0,1015 0,435 0,4161 0,5613 0,4641 0,2939 0,9629 0,429 0,3946 0,0522 0,0898 0,4905 0,5642 0,9736 0,1251 0,4348 0,3712 0,3776 0,9983 0,2876 0,8194 0,0909 0,7169 0,5826 0,601 0,0135 

v26 
0,6301 0,1169 0,4204 0,1183 0,2356 0,1547 0,6728 0,2472 0,578 0,2472 0,9559 0,2467 0,4027 0,9808 0,3734 0,6666 0,146 0,2157 0,5305 0,4989 0,6071 0,3991 0,3562 0,3001 0,5486 0,3479 

v27 
0,1762 0,9782 0,5833 0,1674 0,4805 0,2339 0,4714 0,8376 0,2531 0,4409 0,0147 0,6573 0,7353 0,5067 0,1492 0,8775 0,4353 0,4929 0,5338 0,6395 0,3585 0,3902 0,6426 0,9964 0,7058 0,4867 

v28 
0,4732 0,1282 0,5739 0,4732 0,6043 0,2813 0,9226 0,6082 0,26 0,4373 0,0549 0,7329 0,3877 0,9163 0,926 0,1725 0,0515 0,5022 0,6169 0,2227 0,2412 0,9086 0,9092 0,9384 0,9799 0,6459 

v29 
0,2746 0,0691 0,959 0,6972 0,8739 0,807 0,2098 0,1062 0,1254 0,827 0,0984 0,9703 0,9798 0,6844 0,4339 0,2977 0,6378 0,6022 0,6142 0,6215 0,2631 0,44 0,4727 0,4746 0,4639 0,7796 

v30 
0,1521 0,0944 0,1283 0,9708 0,4733 0,1306 0,1741 0,3002 0,7483 0,7792 0,1151 0,0192 0,5302 0,0058 0,458 0,7779 0,9962 0,0922 0,5812 0,1191 0,4654 0,3185 0,0898 0,8737 0,7991 0,7211 

Tabela 11 – Modelo de regressão múltipla (competências e formas de desenvolvimento) 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Por meio da Tabela 11 foram analisados quais modelos são significativos e também 

quais variáveis isoladamente são significativas. 

Nesse caso, tem-se que apenas as variáveis 1 e 17 apresentaram modelo significativo, 

ou seja, apenas essas variáveis relacionadas com competência foram explicadas por ao menos 

uma variável de formas de desenvolvimento. 

 Ao estudar o modelo da variável 1, observa-se que as variáveis 53 e 59 de formas de 

desenvolvimento melhor explicam essa variável de competência, ou seja, ter discussões de 

carreira com seu chefe (v53) e regularmente ter do seu chefe o feedback sobre o seu 

desempenho (v59), positivamente auxiliam o profissional a conhecer bem a estratégia da 

empresa (v1). Já a variável 17 pode ser explicada pelas variáveis 57, 58 e 68 e desse modo 

podemos concluir que ter tempo e meios para desenvolver competências (v57), poder fazer 

uso de um plano de desenvolvimento pessoal (v58) e ter possibilidade de desenvolvimento 

dentro da organização com vistas a alcançar funções de nível superior (v68), aumentam a 

capacidade do indivídio em influenciar pessoas (v17).  

Numa análise isolada das variáveis, observa-se que o coaching, estudado por meio das 

variáveis 49, 53, 54 e 62, impacta positivamente a orientação para resultados (v4). De mesmo 

modo, as variáveis 53 e 54 de coaching também trazem impacto positivo na capacidade de 

gerenciar mudanças (v5). Quando se diz respeito à capacidade de saber trabalhar com 

políticas organizacionais (v6) foram as variáveis 48 e 60, respectivamente relacionadas a 

treinamento formal em sala de aula e oportunidades de formação novas e criativas, que 

melhor explicam essa competência. 

Curiosamente observa-se que algumas características pessoais do indivíduo podem ter 

influência positiva quando se trata das variáveis para o desenvolvimento de competências 

estudadas nesta pesquisa. Como exemplo, ser ético e ser criativo, variáveis 10 e 11 

respectivamente, podem ser explicadas por variáveis relacionadas ao coaching (v45 - Um 

colega mais experiente, como um mentor, que o orienta em seu trabalho e de cuja experiência 

você pode aprender) e à vivência (v68) - ter possibilidade de desenvolvimento dentro da 

organização com vistas a alcançar funções de nível superior). De mesmo modo, ser respeitoso 

e pontual (v14), tem impacto positivo quando se obervam as variáveis 49, 54, 55, 62, 64 

relacionadas ao coaching, a variável 48 relacionada a treinamento formal, e as variáveis 60 e 

68, ambas agrupadas no quesito vivência. Os resultados numéricos apontam ainda que ter um 
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colega mais experiente como um mentor com quem se possa aprender (v45) e poder fazer uso 

de um plano de desenvolvimento pessoal (v58), explicam a variável 15, associada ao senso de 

humor do indivíduo. 

Observa-se ainda que a capacidade de gerenciar bem o estresse (v18) tem influência 

positiva quando relacionada à possibilidade de ter discussões de carreira com um conselheiro 

de carreira dentro da organização (v54), assim como ter um chefe que acredita na capacidade 

de aprender do indivíduo (v61) impacta positivamente a habilidade de comunicação desse 

profissional com sua equipe (v19). No que diz respeito a ter espírito de cooperação e não de 

competição (v20), é a possibilidade para desenvolver as competências dentro da organização, 

com vistas a obter uma função em nível superior (v68), o que facilita o comportamento 

colaborativo. Por sua vez, são a disponibilidade de oportunidades de formação novas e 

criativas (v60) e a possibilidade para desenvolver as competências dentro da organização 

(v68), que melhor explicam a variável v23 - manter boas relações de trabalho com os 

envolvidos nos projetos.  

Quando se diz respeito à capacidade de conhecer e aplicar bem os conceitos de gestão 

de projetos (v24) observa-se que ter o tempo e os meios necessários para desenvolver 

competências (v57) é o que melhor explica a maturidade nesse quesito. Sobre saber gerenciar 

bem a integração das partes do projeto (v25), a influência positiva identificada vem da 

possibilidade para desenvolver as competências dentro da organização, com vistas a obter 

uma função em nível superior (v68). Com relação à habilidade de saber gerenciar bem os 

custos e orçamento do projeto (v27), é a variável v53 - ter discussões de carreira com seu 

chefe, que melhor explica essa competência. 

Por fim, numa análise sobre saber gerenciar bem o cronograma do projeto (v30), as 

variáveis que melhor explicam essa competência são a v54 – ter discussões com um 

conselheiro de carreira dentro da organização e v56 – ter oportunidade de candidatar-se a 

vagas internas.  

Complementando a análise estatística, a Tabela 12 apresenta os dados do modelo de 

regressão múltipla das variáveis de empregabilidade relacionadas com as variáveis de formas 

de desenvolvimento.  
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Variável Modelo 
Inter- 
cepto 

v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52 v53 v54 v55 v56 v57 v58 v59 v60 v61 v62 v63 v64 v65 v66 v67 v68 

v31 
0,6545 0,0005 0,8494 0,8893 0,9811 0,8695 0,6102 0,0807 0,5905 0,0918 0,415 0,4538 0,0829 0,5137 0,538 0,4861 0,398 0,9433 0,637 0,7263 0,1735 0,3521 0,9945 0,0604 0,193 0,0509 

v32 
0,547 0,0027 0,2253 0,5554 0,4062 0,8048 0,7829 0,9906 0,6506 0,4296 0,4451 0,8304 0,4233 0,443 0,3281 0,2625 0,5789 0,721 0,9989 0,5016 0,9543 0,714 0,7918 0,5794 0,3591 0,1001 

v33 
0,5178 0,0012 0,8434 0,7174 0,2308 0,8573 0,8037 0,7109 0,7737 0,12 0,0848 0,3638 0,5917 0,4921 0,7216 0,1971 0,4479 0,6017 0,6284 0,2659 0,7479 0,2845 0,9096 0,9518 0,3576 0,6264 

v34 
0,8416 0,0055 0,9891 0,6045 0,9152 0,7848 0,555 0,4269 0,7274 0,6831 0,2864 0,9277 0,874 0,3624 0,2318 0,9433 0,1975 0,8434 0,1961 0,9798 0,0898 0,9234 0,6586 0,7011 0,8963 0,1543 

v35 
0,0991 0,0025 0,1332 0,6475 0,9036 0,6996 0,421 0,2478 0,9514 0,9053 0,1478 0,1422 0,997 0,2849 0,4595 0,0408 0,1083 0,2578 0,0998 0,628 0,8571 0,0659 0,9713 0,3822 0,2653 0,3885 

v36 
0,3447 0,0592 0,1597 0,7754 0,9245 0,4072 0,6975 0,3336 0,5244 0,4888 0,3113 0,1491 0,6513 0,3909 0,386 0,0943 0,5048 0,7919 0,6027 0,5178 0,8566 0,8965 0,9456 0,1438 0,7053 0,3833 

v37 
0,2125 0,0006 0,6843 0,3037 0,9723 0,8661 0,183 0,23 0,6547 0,9603 0,8795 0,706 0,4802 0,7385 0,1297 0,8139 0,4222 0,6732 0,1817 0,2244 0,0997 0,366 0,671 0,8147 0,2789 0,6539 

v38 
0,1338 0,001 0,3536 0,2801 0,1576 0,2192 0,6693 0,2338 0,0109 0,5581 0,0954 0,1407 0,9624 0,2655 0,1682 0,0547 0,485 0,1583 0,1433 0,3277 0,6833 0,5848 0,7196 0,3794 0,8451 0,7905 

v39 
0,1821 0,0388 0,6781 0,2925 0,9336 0,0166 0,113 0,0909 0,4312 0,5005 0,8264 0,4151 0,179 0,184 0,8446 0,4953 0,9665 0,3396 0,0196 0,2179 0,3225 0,9621 0,0613 0,4992 0,7155 0,9247 

v40 
0,3645 0,0003 0,4823 0,8161 0,3227 0,128 0,2399 0,6064 0,7772 0,942 0,5274 0,2854 0,835 0,0159 0,9379 0,861 0,7555 0,9296 0,118 0,6615 0,7749 0,6732 0,0028 0,5698 0,1584 0,1251 

v41 
0,5255 0,0022 0,5034 0,6003 0,7833 0,6577 0,5412 0,1784 0,7167 0,9697 0,8641 0,7938 0,3874 0,5815 0,9038 0,1917 0,1315 0,1209 0,48 0,6802 0,4948 0,9914 0,248 0,8775 0,3513 0,9805 

v42 
0,0167 0,0001 0,8946 0,1863 0,2618 0,002 0,2338 0,7136 0,6453 0,5062 0,2628 0,3016 0,1049 0,0423 0,0007 0,7739 0,3413 0,9185 0,0032 0,0199 0,8533 0,0262 0,0077 0,1362 0,5884 0,2563 

v43 
0,0056 0,0002 0,4651 0,9822 0,8665 0,2947 0,1146 0,3909 0,1342 0,136 0,8792 0,1535 0,3376 0,0618 0,7692 0,0305 0,1128 0,6245 0,0125 0,192 0,4112 0,2887 0,0431 0,0001 0,6958 0,0276 

v44 
0,2044 0,0012 0,8806 0,3622 0,237 0,204 0,4283 0,3893 0,4282 0,4072 0,8986 0,673 0,9054 0,0574 0,0191 0,0258 0,4081 0,8919 0,4575 0,549 0,6141 0,4466 0,0452 0,0047 0,7211 0,8422 

Tabela 12 – Modelo de regressão múltipla (empregabilidade e formas de desenvolvimento) 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Por meio da Tabela 12 foram analisados quais modelos são significativos e também 

quais variáveis isoladamente são significativas. 

Nesse caso observa-se que apenas as variáveis 42 e 43 apresentaram modelo 

significativo, ou seja, apenas essas variáveis relacionadas com empregabilidade foram 

explicadas por ao menos uma variável de formas de desenvolvimento. 

Ao estudar o modelo da variável 42, que tem valor contrário de resposta, ou seja, 

quanto maior o valor tendendo a “não”, maior será o fator de empregabilidade, tem-se que a 

possível limitação em mudar para outro local de residência, mesmo se um emprego melhor 

estivesse disponível (v42), pode ser explicada pelas variáveis 48, 56, 57, 61, 62, 64 e 65, que 

estão distribuídas nas quatro categorias de variáveis de desenvolvimento (feedback ou 

coaching, treinamento formal, vivência e outros aspectos). Já quando se trata da variável 43, 

também de valor contrário, tem-se que a dificuldade em sair do emprego devido a carreira do 

esposo/esposa, pode ser explicada pelas variáveis 58, 61, 65, 66 e 68 de desenvolvimento de 

competências, as quais estão distribuidas nas categorias vivência e outros aspectos (acesso a 

informação, disponibilidade de tempo e de planos de carreira). 

Apesar de somente essas duas variáveis (v42 e v43) terem apresentado modelo 

significativo, algumas variáveis de empregabilidade podem ser explicadas por variáveis 

isoladas de formas de desenvolvimento. O modelo dessas variáveis não apresentou valor 

estatisticamente significativo, porém algumas variáveis sim, o que possibilita explicação em 

separado, conforme detalhado a seguir. 

De forma isolada foi identificado que a qualificação e experiência dos profissionais 

que os permite conseguir muito facilmente um emprego (v35), pode ser explicada pelas 

variáveis de formas de desenvolvimento 58, 61 e 64 que respectivamente referem-se com a 

possibilidade de fazer uso de um plano de desenvolvimento pessoal, ter tarefas desafiadoras 

designadas pelo chefe e ter apoio do gestor para desenvolver competências necessárias para a 

carreira, ou seja, o acesso a planos de carreira, vivência e coaching. Por sua vez, as variáveis 

37 – rede de contatos e 38 - ter a possibilidade de conseguir um trabalho melhor, podem ser 

explicadas respectivamente por vivência e coaching por meio das variáveis 63 – mobilidade 

interna entre empregos para desenvolver competências e 51 – apoio de mentor para ajuda em 

todos os tipos de perguntas. No caso da variável 39, referente a ter disponibilidade de oferta 

de trabalho, uma explicação isolada foi identificada nas variáveis 48 – treinamento formal 
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concentrado em sala de aula e 61 – ter tarefas desafiadoras designadas pelo chefe e assim, 

referem-se respectivamente a treinamento formal e vivência. No caso da variável 40 são as 

variáveis 56 - vivência por oportunidade de candidatar-se a vagas internas e 65 – acesso à 

informação a respeito de oportunidades para o desenvolvimento, as que melhor explicam a 

existência de uma alternativa melhor de emprego (v40). Por fim, a variável 44 que trata de 

limitações de mobilidade por fatores de vida pessoal, pode ser explicada pelas variáveis 57, 

58, 65 de formas de desenvolvimento, as quais se referem a aspectos de acesso a informação, 

disponibilidade de tempo e planos de carreira e pela variável 66 – vivência por receber tarefas 

que permitem desenvolver competências para o futuro.  

Para complementar a análise de regressão procurou-se também encontrar o melhor 

ajuste entre os valores apresentados pelo modelo e os valores observados pela variável 

dependente. Esse melhor ajuste pressupõe que os resíduos (diferença entre os valores 

observados e os valores apresentados) sejam independentes e não correlacionados com a 

variável dependente e que possuam distribuição normal, média zero e variância constante 

(Druck et al, 2004). Foi utilizado o Normal Probability Plot para representar graficamente 

essa probabilidade acumulada que se espera no caso da distribuição ser normal, tal que os 

pontos distribuídos no gráfico estejam o mais próximo de uma reta. Esses gráficos, 

disponibilizados no Apêndice D ao final desse documento, foram separados em três grupos: 

quando o modelo foi significativo, quando obteve uma variável isolada significativa e quando 

nenhuma relação significativa foi encontrada.    

 

4.3. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS RESPOSTAS DADAS ÀS ENTREVISTAS  

Conforme esclarecido no capítulo 3 – procedimentos metodológicos, os dados 

coletados nas entrevistas semiestruturadas foram gravados e transcritos na íntegra e em 

seguida sumarizados em unidades menores de significação. Esta seção apresenta a análise 

desses dados, comparado-os com padrão interpretado à luz da literatura de referência.  

No que diz respeito a plano de desenvolvimento e carreira foi unânime a opinião dos 

entrevistados para a existência de um programa institucional onde os indivíduos podem 

registrar seus pontos fortes e pontos a desenvolver, além de indicar interesse para participar de 

treinamentos diversos. Contudo o entrevistado 1 afirma que treinamentos formais, tais como 

inglês, pós-graduação e certificação, dependem de verba para aprovação, oportunidade essa 
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que não é fortemente divulgada, pondera o entrevistado 4. Nesse quesito o entrevistado 2 

considera que o modelo de gestão para desenvolvimento e carreira no objeto de estudo é um 

dos melhores do mercado, e afirma que faz uso dessas iniciativas. Para o entrevistado 3 o 

programa de desevolvimento é amplo, para qualquer profissional que procura ter o cuidado de 

planejar sua carreira e estabelecer uma ‘ponte’ para o próximo passo.  

Fica claro no conteúdo das entrevistas a necessidade de perfil pró-ativo dos 

indivíduos. Os dados indicam que ter postura ativa, colaborativa e dinâmica, ou seja, dar o 

primeiro passo para criar e vivênciar essas oportunidades, impacta positivamente a 

aprendizagem, o conhecimento, o relacionamento, o desenvolvimento do profissional e 

consequentemente suas competências e empregabilidade. Com uma atitude pró-ativa e 

colaborativa as oportunidades e desafios chegam naturalmente e essa dinâmica faz seu nível 

de empregabilidade ser alto, afirma o entrevistado 3. Para o entrevistado 1 o gerente de 

projetos também precisa ser ativo, pois ao contrário terá dificuldades nessa posição. Nesse 

sentido o entrevistado 1 afirma: “o GP precisa saber falar, se expor, [...] precisa ser capaz de 

‘furar os bloqueios' e dificuldades e conseguir atingir os objetivos". Para o entrevistado 2 a 

inibição é uma das principais dificuldades para o desenvolvimento do gerente de projetos e 

pode afetar negativamente a sua exposição e a confiabilidade em atuações no qual está 

envolvido. Para o entrevistado 4 a iniciativa de buscar por oportunidades de desenvolvimento, 

alavanca as competências e a chance de mobilidade entre empregos. 

De fato a literatura tem ressaltado que além de ser um generalista nos projetos sob sua 

responsabilidade, o gerente de projetos necessita ter caracteríscicas como: liderança, 

agilidade, flexibilidade, pró-atividade, dinamismo, foco no resultado, carisma, motivação e 

negociação (Patah & Carvalho, 2002). E, nessa perspectiva, é a capacidade do indivíduo em 

assumir ele próprio a responsabilidade por seu desenvolvimento e progresso, o que lhe 

permite a promoção de competências e de sua empregabilidade (Arvidsson & Ekstedt, 2006).  

Quando se trata de habilidades mais importantes para atuar como gerente de projetos 

no objeto de estudo, em geral destacou-se essa ordem de relevância: 1) atitude pró-ativa, 

dinâmica, colaborativa e de liderança; 2) construir bons relacionamentos, comunicar-se bem e 

saber gerenciar conflitos; 3) habilidades técnicas e de negócio; 4) experiência em gestão de 

projetos; e 5) conhecer os processos da empresa. O entrevistado 1 foi o único que mencionou 

o idioma inglês como premissa básica para atuar como GP nessa organização. 
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Esses aspectos corrobaram padrões teóricos a respeito de competências específicas em 

gestão necessárias para garantir que sejam atendidos os aspectos característicos aos projetos. 

Estudos de Rabechini Jr. (2005) destacam, por exemplo: as habilidades de foco, pró-atividade 

e empenho para atingir o esforço necessário. Por sua vez as habilidades de gestão, liderança, 

relacionamento e capacidade técnica são as principais competências citadas por autores como 

Kerzner (2010, pp. 512-517), Rabechini Jr. e Carvalho (2003) em citação a Shtub et al, 1994), 

Rabechini Jr. e Pessoa (2005),  Maximiano (1988) e  Vasconcellos e Hemsley (2002, p. 97). 

Outros fatores relevantes para melhor atuação do GP foram citados em menor 

frequência, tais como: saber levantar requisitos em profundidade para ter clareza da melhor 

solução a ser implementada (entrevistado 1); ter formação básica em TI, seja em ciência da 

computação, processamento de dados ou análise de sistemas (entrevistado 2); ter resiliência 

para entender, adotar e seguir os processos da empresa (entrevistado 3); necessidade de 

estabelecer um programa melhor estruturado de mentoring ou coaching (entrevistado 4). 

Quando se trata da ordem de relevância das oportunidades de desenvolvimento que 

mais afetam positivamente o amadurecimento de competências do gerente de projetos, 

sumarizadas nas três categorias que são vivência, coaching ou treinamento formal, não há 

exatamente uma unanimidade entre os participantes. Três deles, os entrevistados 1, 3 e 4 

afirmam ser a vivência, ou seja, a experiência em horas trabalhadas em projetos, o principal 

meio para alavancar as capacidades de gestão. Já o entrevistado 2 acredita que o treinamento 

inicial em TI, por meio de graduação em ciência da computação, processamento de dados ou 

análise de sistemas, é o que dá a base para os próximos passos, pois sem isso a própria 

vivência em projetos será dificultada. O coaching ou treinamento formal às vezes aparecem 

em segunda opção, outras em terceira opção e desse modo não é possível por meio apenas 

desses dados afirmar a existência de uma ordem de relevância. 

No que diz respeito a aspectos que podem promover a empregabilidade do gerente de 

projetos, os entrevistados em geral afirmam que ter experiência em gestão de projetos, ter 

competência e adequação de habilidades para a vaga, além de ter contatos que possam 

comprovar uma experiência bem sucedida em projetos, são os fatores que facilitam a 

mobilidade entre empregos. Nesse contexto o entrevistado 1 afirma que é importante ter o 

networking, mas antes é necessário ter a competência, pois não é natural um contato indicar 

alguém que não considere ser competente para uma determinada atribuição. Já o entrevistado 

2 declara ser fácil hoje em dia a mobilidade para o gerente de projetos, principalmente pela 

carência de profissionais capacitados, porém ressalta que não basta migrar, é necessário 
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consolidar-se na empresa e, para isso precisa avaliar a adequação de suas habilidades à vaga 

almejada. Para o entrevistado 3 a ‘zona de conforto’ é o que limita maior grau de 

empregabilidade e nesse sentido enfatiza que o profissional irriquieto, que busca 

oportunidades para movimentar-se, que é curioso e colaborativo, é sim aquele para quem a 

empregabilidade vem naturalmente. Por fim, o entrevistado 4 considera que o setor bancário 

no Brasil, mesmo com a redução no número de instituições financeiras, é ainda o setor com 

maior oferta de emprego para o GP. Este entrevistado considera também que é a atitude e a 

história bem sucedida na gestão de projetos o fator que torna o profissional conhecido no 

mercado (networking) e consequentemente é isso que garante a sua empregabilidade.  

Em resumo, os dados aqui coletados sobre a empregabilidade mostram que o 

indivíduo com histórico bem sucedido em projetos, que teve a atitude para buscar de alguma 

forma se expor a essas oportunidades e que conquistou relacionamentos por meio desses 

projetos, é aquele com maior grau de empregabilidade. Nesse mesmo sentido Aguilar e 

Vallejo (2007) destacaram em seus estudos que é o próprio empregado quem deve buscar por 

essas oportunidades e apoio. Também para Ekstedt (2009) saber vender-se e ser atraente é 

uma habilidade com impacto na empregabilidade, principalmente quando se diz respeito a 

projetos. Grip et al (2004) confirmam que os níveis mais altos em índice de empregabilidade 

estão realmente no setor bancário, justamente por ser este um ambiente com exigências 

constantes para o avanço tecnológico. 

Importantes fatores ou condições que podem facilitar ou dificultar o desenvolvimento 

de competências do GP na organização foram citados nas entrevistas. Para o entrevistado 1 o 

acesso à informação e a possibilidade de participar de treinamentos ou plano de carreira 

facilitam o desenvolvimento. Em contrapartida, a urgência das atividades e dos processos tem 

limitado o tempo para que o coaching seja mais intenso e não apenas realizado em momentos 

onde houve falha. Segundo a opinião do entrevistado 2 é importante que GP primeiramente 

reconheça suas próprias limitações e busque aprimoramento e, nesse sentido, ter a capacidade 

para essa autoavaliação é fator que facilita o desenvolvimento do profissional. O entrevistado 

2 complementa que a inibição é o principal limitador para a exposição e o amadurecimento do 

indivíduo. Para o entrevistado 3, ser uma empresa que tem a necessidade constante de criar e 

investir em novos empreendimentos é fator que facilita a ‘aceitação’ e o entendimento da 

importância da gestão de projetos. Essa ‘aceitação’ leva à consciência da necessidade de 

aprimoramento das competências do GP. Porém, é a estrutura complexa da empresa, em 

função do seu tamanho, procedimentos e processos de controle, o fator que dificulta o dia-a-
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dia dos profissionais, limitando muitas vezes o tempo para que se dediquem ao 

desenvolvimento e aprimoramento (entrevistado 3). No ponto de vista do entrevistado 4, a 

falta de tempo por dedicação em diversas tarefas urgentes é o que diminui as oportunidades de 

aprendizado e desenvolvimento, além da falta de um welcome program para profissionais 

novatos na organização. Já o fator que facilita o desenvolvimento é o compartilhar de 

experiências com parceiros e a atitude de buscar aprendizado (entrevistado 4). 

Um outro aspecto importante foi levantado pelo entrevistado 3: a falta de adequação 

entre o conhecimento teórico e a sua prática. Para esse participante ainda há uma dúvida a 

responder: “o profissional que afirma ter o conhecimento na entrevista, não usa esse 

conhecimento na prática, pois nunca o experimentou em profundidade ou ele hoje, no 

contexto da empresa, não tem tempo para isso?” 

 “Talvez as competências técnicas sejam as mais perceptíveis numa entrevista [...] por exemplo, a maioria 
de pessoas que eu entrevistei para uma vaga de GP não ficava assustada quando eu perguntava o que era 
um caminho crítico, ele sabia me responder o que era um caminho crítico [...] então isso era uma coisa mais 
normal, não é? [...] agora quer dizer que esse cara pratica depois que eu o admiti? ele pratica isso na 
organização? aí é que está, o indivíduo não pratica, isso é muito engraçado, o cara sabe o que é mas não 
pratica.” Entrevistado 3. 

 

De fato o conceito de competência tem sido atribuído ao ato de colocar em prática 

aquilo que se sabe e saber mobilizar conhecimentos em diferentes contextos (Dutra, Hipólito 

& Silva, 2000). Porém, há diferenças entre o que se aprende e o que a prática requer. Estudos 

de Leite at all (2006 apud Antonello, 2004) complementam esse aspecto ao afirmar que a 

educação explícita deve ser estabelecida em duas categorias distintas: treinamentos e 

aprendizagem pela articulação entre teoria e prática.  

Quando questionados a respeito de competências abundantes ou raras, considerando 

sua vivência em projetos, seleção e contratação de gerentes de projetos, os entrevistados em 

geral concordam que habilidades técnicas são comumente as que mais aparecem. São 

unânimes também em concordar que a atitude pró-ativa e de liderança para que as coisas 

aconteçam tem sido raras quando se trata de profissionais à frente da gestão de projetos.  

O contexto apresentado nas entrevistas traz, portanto evidências de que há boas 

oportunidades para o desenvolvimento e para aprimoramento em novos desafios, porém 

parece haver pouca motivação para isso entre os profissionais. Uma atitude dinâmica é, 

portanto o maior anseio desses gestores seniores participantes das entrevistas.  
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Dessa maneira, é possível inferir que a atitude pró-ativa é uma competência de caráter 

pessoal que parecer vir antes de todas as outras em termos de relevância para essa 

organização. Sem ela há muito menos oportunidades para que o profissional se desenvolva e 

aprimore as competências que são fundamentais para o gerenciamento de projetos, tais como 

a liderança, o relacionamento, a gestão de conflitos, entre outras. Contudo, apesar de haver 

carência desse perfil dinâmico no objeto de estudo, o entrevistado 3 ressalta que é também 

papel do gestor gerar os estímulos necessários para tirar o profissional da ‘zona de conforto’ e 

oferecer oportunidades de exposição, influenciando-os na busca pelo crescimento. 

De fato a literatura tem destacado que a atitude nata do indivíduo é base que suporta 

positivamente as competêcias para a liderança e gestão (Winston & Patterson, 2006; Maak, 

2007). Vale ressaltar no entando que o estado comportamental que produz o engajamento é 

baseado em condições de reciprocidade e na confiança criadas pela gestão, como ‘garantia’ de 

que o engajamento será recompensado, seja em reconhecimento financeiro, autonomia, 

desenvolvimento, ou ainda pela satisfação no trabalho (Macey & Schneider, 2008). 

Desse modo, investigar os fatores ou pré-disposições que podem promover uma 

mudança no comportamento desses indivíduos e consequentemente alavancar competências e 

o desempenho em projetos, parece ser uma boa oportunidade de investimento para essa 

empresa e para seus profissionais. Valorizar a liderança que seja transformacional pode 

também ser o caminho para essa mudança, pois segundo Camps e Rodríguez (2011) são os 

líderes transformacionais aqueles que motivam seguidores para alcançar um desempenho 

além das expectativas, transformando suas atitudes, crenças e valores ao invés de 

simplesmente obter o cumprimento de um trabalho. 

A Figura 27 mostra de forma resumida as principais impressões extraídas das 

entrevistas. As observações em maiores detalhes estão apresentadas no Apêndice E – síntese 

das entrevistas, nas Figuras 29, 30, 31 e 32, ao final deste trabalho. 
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  #       Impressões dos entrevistados  Aspectos 
1 A experiência adquirida em outras empresas e o tempo de vivência em gestão de projetos são características essenciais segundo esse participante. 

"procuramos por profissionais com vivência em gerenciamento de projetos [...] saber como gerenciar as etapas de um projeto, gerar informações, 
cronograma, ter bom relacionamento, ter conhecimento”. 

A respeito da postura do profissional e sobre habilidades possivelmente raras, esse entrevistado afirma que o GP deve ser ativo, pois "uma pessoa 
muito parada, muito nervosa, muito medrosa, muito ansiosa [...] vai encontrar dificuldades nessa posição [...] a pessoa precisa saber falar, se expor, se 
relacionar [...] ter desembaraço [...] precisa ser capaz de ‘furar os bloqueios' e dificuldades e conseguir atingir os objetivos". 

Para ele, ter bons relacionamentos, saber gerenciar conflitos e ter a capacidade de motivar o grupo são também capacidades imprescindíveis: "o bom 
relacionamento com os envolvidos no projeto é o que mais auxilia o GP a ter boa receptividade dentro das áreas necessárias para atender o projeto e obter 
respostas". 

Quando se trata do fator de empregabilidade dos GPs, esse participante considera que não é tão fácil a mobilidade entre empregos. Para ele o que 
facilita a entrada em outras empresas ou outras posições de emprego, primeiro é ter a competência necessária para a vaga e segundo é ter o 
relacionamento que facilita a sua indicação para o cargo: "ter bom conhecimento, atuar dentro dos padrões da empresa, ser reconhecido [...] aumenta a 
aceitação em outros lugares e a 'empregabilidade' por indicação de pessoas que já trabalharam com você e que sabem do seu 'valor' [...] o valor é um 'todo' 
[...] conhecimento técnico e de negócio, bom relacionamento, postura [...] ter relacionamento é primordial, mas o importante é ter a competência". 

Vivência, 
 

Atitude,  
 

Relacionamento  
 
e  
 

Empregabilidade 

2 Quando questionado a respeito da competência profissional mais importante para atuar como gerente de projetos esse participante ressalta a 
habilidade de comunicação como uma das capacidades fundamentais ao GP. “se você tem uma comunicação muito clara e eficaz, quando eu digo eficaz 
quero dizer transmitir uma informação que seja assertiva, você ganha credibilidade”. 

Afirma ser complicado não conhecer o negócio no qual estará envolvido ou os processos da empresa: “mesmo seguindo os passos do gerenciamento de 
projetos é complicado não conhecer os detalhes de negócio [...] antes de aplicar a gestão de projetos e para ter sucesso nos entregáveis do projeto é 
necessário conhecer o negócio”. 

Julga ser premissa básica ter formação em TI: “para ter uma carreira consolidada como GP em TI, é preciso ter formação que pode ser em ciência da 
computação, em processamento de dados ou em análise de sistemas”. 

Esse entrevistado também fala de atitude pró-ativa para autoavaliação e ação:  “eu acho importante a pessoa reconhecer que tem a inibição como 
limitador [...] se ela reconhece isso ela pode buscar formas para se aprimorar”. 

Em se tratando da empregabilidade do GP este participante acredita ser fácil migrar entre empregos justamente pela carência do mercado em 
profissionais com essa capacitação, porém ressalta que não basta ter a vaga e migrar, é preciso ser competente o suficiente para manter-se na 
empresa: “o mercado tem hoje uma defasagem muito grande de GP, só que não basta migrar, você tem que se consolidar naquela empresa [...] ter o 
conhecimento da área de tecnologia é essencial para a empregabilidade, além do networking  [...] no momento de optar por migrar é preciso saber algo sobre 
a estrutura da empresa e se você vai conseguir desenvolver o seu papel como GP”. 

 

Competência,  
 

Treinamento 
formal,  

 
Atitude 

 
e  
 

Empregabilidade 

Figura 27 – Principais impressões extraídas das entrevistas 
Fonte: elaborado pelo autor 
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  #       Impressões dos entrevistados (continuação)  Aspectos 
3 Para esse participante, tanto o mercado como o banco objeto deste estudo tem exigido atitude dos profissionais: “se você quer cuidar da sua 

carreira ou se você quiser cuidar de um empreendimento porque sua carreira também é um empreendimento [...] você precisa dar o primeiro passo, ter a 
atitude de entender que isso faz parte de um processo de planejamento ”. 

Novamente se referindo à atitude o participante destaca ser necessário: “a atitude de liderança [...] ser uma pessoa que possa liderar os empreendimentos 
ou os projetos [...] influenciando, fazendo com que as coisas aconteçam, criticando, sendo realmente ‘o dono’ daquele empreendimento como se fosse a 
construção da casa dele”. 

A respeito do perfil requerido para atuar como gerente de projetos nessa organização, o participante lista, alguns prioritários, nessa ordem de relato: 
a) skills técnicos, referindo-se, por exemplo, a certificações PMP ou PRINCE (Project In a Controlled Environment);  b) experiência em volume de 
horas trabalhadas em projetos; c) gestão de projetos para planejamento, matriz de risco, plano de comunicação entre outros: “importantíssimo ele 
conhecer essas disciplinas e as ferramentas associadas e essas disciplinas”, afirma. 

Nesse trecho da entrevista o participante ressalta um importante limitador para a mobilidade entre empregos: a ‘zona de conforto’:“ficamos 
confortaveis com um salário no final do mês [...] confortáveis com os demais benefícios [...] então é a atitude de você com você mesmo, de sair dessa zona 
de conforto e se colocar desafios e algumas novas metas para sair do marasmo [...] e buscar algumas ações para continuar se desenvolvendo, estudando, 
fazendo relacionamentos [...] a empregabilidade assim me parece ser uma coisa muito natural, mas você precisa ter o impulso”. 
 

Carreira, 
 

Atitude, 
 

Skill técnico, 
 

Vivência 

 
e 
 

Empregabilidade 

4 Quando se diz respeito a habilidades requeridas e fundamentais para atuar como gerente de projetos nessa organização, o participante afirma 
ser o relacionamento a habilidade primordial e de fator crítico para o sucesso em projetos:“relacionamento é a maior habilidade e fator crítico de 
sucesso de um gerente de projeto [...] habilidades de gestão do tempo, escopo, custo, fornecedores [...] e as soft skills [...] persistência, dinamismo, 
facilidade de adaptação, rápida absorção de conhecimento, saber ‘navegar’ na estrutura organizacional [...] precisa ter e transparecer maturidade e 
experiência no cargo [...] “conhecer as principais estratégias e processos do segmento bancário (conta corrente, tesouraria, crédito, finanças, risco, corretora, 
produtos, investimentos, etc)”. 

Este profissional afirma que a vivência é o principal meio para o desenvolvimento de competências: “a maior oportunidade de desenvolvimento 
claramente é hands-on, ou seja, nos projetos do dia-a-dia, obrigando o profissional a se desenvolver, mas muitas vezes de forma não organizada/estruturada, 
ocasionando alguns retrabalhos”. 

Ser capaz de absorver conhecimento de forma rápida e principalmente ser pró-ativo para buscar o desenvolvimento constante, são fatores que afetam 
positivamente a empregabilidade do gerente de projetos: “gerentes que se destacam na condução de seus projetos possuem maiores chances de manter 
sua empregabilidade [...] obviamente gerentes de projeto que absorverem o conhecimento necesssário de forma rápida, também aumentarão as chances de 
empregabilidade [...] gerentes que procuram oportunidades como mentoring, coaching e até mesmo treinamentos e experiências em projetos inovadores, 
também aumentam sua empregabilidade.  

Relacionamento, 

 

Skills técnicos e 
de negócio, 

 

Vivência 

 

e 

 

Empregabilidade 

Figura 27– Principais impressões extraídas das entrevistas (continuação) 
Fonte: elaborado pelo autor 
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4.4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA PESQUISA DOCUMENTAL 

Conforme descrito no capítulo 3 – procedimentos metodológicos, a pesquisa 

documental foi estabelecida neste estudo para investigar em registros e documentos físicos ou 

digitais, os dados relacionados com os meios disponíveis para o desenvolvimento de 

competências (documentos sobre treinamentos, sites, e-learning, registros a respeito de planos 

de carreira, processos formais de feedback entre outros), os informativos sobre a comunicação 

de vagas em aberto e a possibilidade de movimentações entre cargos, bem como os registros a 

respeito do perfil de habilidades requeridas para atuar na empresa como gerente de projetos. 

Os dados evidenciados pela análise documental mostram que é abundante a 

disponibilização de informações a respeito das oportunidades para o desenvolvimento de 

competências no objeto deste estudo. A Figura 28 apresenta os principais registros 

encontrados e mostra como esses dados são distribuídos ou como podem ser acessados ou 

visualizados pelos interessados. 

Informação Principal Conteúdo Meio de distribuição Meio de Acesso 
Plano de 
Desenvolvi-
mento 

Permte plano individualizado para o 
desenvolvimento de carreira de acordo 
com as preferências do profissional, 
alinhamento com o perfil requerido e 
necessidades da equipe, além de 
diretrizes da área de RH  

Comunicados periódicos por e-mail, 
posteres e pela intranet, além de 
workshops para divulgação.  

Leitura de Email; 
Acesso pró-ativo 
do profissional ao 
Sistema. 

Sistema Web para consulta e registro 
de currículo e necessidades de 
desenvolvimento. 

Treinamen-
tos disponí-
veis em e-
learning 

Inúmeras  oportunidades para o 
desenvolvimento em e-learning (tanto 
de negócio, como de gerenciamento e 
técnico) 

Canal específico na Intranet  Acesso pró-ativo 
do profissional ao 
Site 

Programa-
ção de Trei-
namentos 
em sala de 
aula 

Oportunidades de desenvolvimento 
em cursos presenciais, tanto técnicos, 
como de negócio, de gerenciamento e 
comportamental (comunicação, 
liderança, gestão de conflitos etc) 

Plano anual de RH com divulgação 
aos gestores o plano de treinamento 
previsto. Há alinhamento de 
interesse do indivíduo, da empresa e 
de orçamento  

Site de RH e 
Programa de 
Treinamento. 
Postura pró-ativa 
para se candidatar 

Feedback 
ou 
Coaching 

Programa que inclui diretrizes a serem 
seguidas formalmente e periodica-
mente pelos gestores seniores em 
sessões de feedback. Permite incluir os 
registros do gestor e a resposta do 
funcionário. 

Sistema Web que controla a agenda 
e registra dados que podem ser 
usados para evolução do 
profissional. 

Acessado tanto 
pelo gestor direto, 
quanto pelo 
profissional 
gerente de 
projetos. 

Oportunida-
des de 
vagas e 
habilidades 
requeridas 

Sistema que gerencia e divulga as va-
gas em aberto e as habilidades reque-
ridas em todos os postos de trabalho 
da organização, inclusive em outros 
países. Preferência para movimen-
tações internas em primeiro lugar 

Sistema Web com acesso disponi-
bilizado a todos os funcionários em 
todos os níveis. Funcionário se 
registra (caso tenha interesse). Se 
suas competências estão alinhadas 
com a vaga ele é então chamado 

Acesso pró-ativo 
do profissional ao 
Site para entrevista 

Figura 28 – Registros encontrados na pesquisa documental 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Percebe-se por meio da Figura 28 que há, portanto um leque de opções e distribuição 

de informações para o desenvolvimento de competências dos profissionais na empresa. A 

coluna denominada “meio de acesso” enfatiza, contudo que é o próprio indivíduo quem deve 

possuir atitude pró-ativa para usufruir da maioria dessas opções.  

Ao investigar mais a fundo esses registros documentais, tem-se que para o 

desenvolvimento do plano de carreira profissional, que permita a definição de atribuições 

necessárias, plano de aperfeiçoamento, melhoria dos padrões profissionais e retenção de 

talentos (Malschitzky, 2004), há um programa institucionalizado, com sistema próprio que 

permite a gestão por RH e pelo próprio indivíduo. Nesse programa os profissionais registram 

seus dados, seu currículo, seus interesses, potencialidades e pontos que julgam ser necessário 

desenvolver. Ainda nessa oportunidade de desenvolvimento os profissionais podem solicitar 

incentivos em treinamentos específicos, como graduação ou pós-graduação, cursos técnicos 

ou ainda de idiomas, mas principalmente nos casos em que é necessário incentivo financeiro, 

será observado o alinhamento com o orçamento existente e com as potencialidades requeridas 

dependendo do posto de trabalho onde o indivíduo está alocado. Vale ressaltar que não basta a 

disponibilidade do programa, é preciso o envolvimento dedicado do indivíduo nos processos 

de treinamento, com atenção à necessidade de autodesenvolvimento em busca da manutenção 

de sua carreira e empregabilidade (Malschitzky, 2004).  

Para treinamentos formais, conceituado como um importante meio para evoluir 

competências (Boterf, 2003; Fleury & Fleury, 2001), verifica-se opções em e-learning por 

meio de um sistema globalizado para o gerenciamento do aprendizado. Nesse sistema é 

possível registrar-se em treinamentos, ter histórico de evolução e encontrar uma infinidade de 

opções que vão desde treinamentos específicos de negócio (análise de crédito, contábil, risco, 

financeiro, compliance, jurídico, entre outros diversos) até habilidades gerenciais e pessoais 

(comunicação, liderança, gerenciamento de conflitos, relacionamento, trabalho em equipe 

entre outros em abundância). Há também uma gama de opções relacionadas à tecnologia da 

informação que permitem, por exemplo, realizar preparatórios para certificação PMP, 

treinamento que é reconhecido pelo PMI ou para certificação ITIL (Information Technology 

Infrastructure Library) que trata de um conjunto de boas práticas para infraestrutura, operação 

e manutenção de serviços de TI ou ainda para COBIT (Control Objectives for Information 

and related Technology) que é um guia de boas práticas para a gestão de TI. Contudo, mesmo 

que haja o ambiente favorável, desenvolver competências dependerá da atitude pró-ativa do 

indivíduo para empreender no seu plano de carreira (Freitas, 2000). 
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Complementando as opções para treinamento formal, agora tratando especificamente 

as oportunidades para o aprendizado em sala de aula (cursos ou workshops), além de haver 

opção de registro de interesse no mesmo sistema para os treinamentos em e-learning, há 

também um cronograma preparado a cada início de ano por RH. Os profissionais podem se 

inscrever, porém a confirmação depende de decisões em colegiado, com uma definição 

conjunta entre RH e gestor direto, tendo por base o enquandramento das necessidades e 

considerando muitas vezes a alta demanda e a baixa oferta por limitações de orçamento. 

Nesse enquadramento verifica-se as opções mais indicadas de treinamento para aquele 

profissional no momento e contexto de sua atuação e também é observado o desempenho do 

indivíduo no último ano. Aqueles profissionais com melhores “notas”, tem mais chances de 

conseguir a vaga pretendida.  

De fato a educação formal tem sido enfatizada como um dos principais meios para 

propiciar a transformação do conhecimento em competência (Fleury & Fleury, 2001). Para 

Leite at all (2006) o treinamento formal traz o aprendizado teórico de disciplinas que 

fornecem a base para o gerenciamento e desse modo, fazer uso das oportunidades 

evidenciadas neste estudo pode alavancar tanto a carreira do profissional quanto o sucesso nas 

iniciativas estratégicas da empresa. 

No que diz respeito ao feedback, cujo conceito tem sido atribuído a uma forma de dar 

novas orientações (retroalimentação) em resposta a fatores que produziram determinado 

resultado (Mory, 2004) e ao coaching, que é o apoio de alguém mais experiente, que auxilia o 

indivíduo a tornar-se mais eficaz no seu papel de trabalho (Baron, 2000; Parsloe, 1999), os 

dados coletados em documentos mostram a existência de um processo formal que registra os 

alinhamentos realizados entre o gestor e o profissional, em três fases recomendadas por RH 

durante o ano.  

Nessa organização faz parte do plano de desenvolvimento o estabelecimento anual de 

metas, bem como a verificação do cumprimento e evolução dessas metas em reuniões 

formais. Para esse processo há uma funcionalidade sistêmica que permite descrever e salvar a 

performance do profissional ao longo do tempo. Nas reuniões formais de feedback o gestor 

define e registra prioridades, relata como está sendo o desempenho do indivíduo e realiza o 

coaching para ajustar o rumo e fazer recomendações, se necessário. No mesmo sistema o 

profissional também é convidado a colocar seu racional, pontos de vista e argumentos. Esse é 

portanto um processo formal que permite o registro da retroalimentação já citada e do apoio 
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de alguém mais experiênte, além de ser o canal onde é definida a “nota” anual da performance 

do indivíduo. Por meio desse processo são indicados e registrados próximos passos sugeridos 

para o desenvolvimento de carreira como, por exemplo, desenvolver aspectos específicos para 

amadurecer competências requeridas, mudar para uma função mais adequada ou mais 

desafiadora e assim por diante.  

Por fim, as evidências documentais indicam haver transparência na divulgação e no 

processo que permite a movimentação entre postos de trabalho. Nessa organização as diversas 

vagas internas disponíveis além de serem periodicamente comunicadas via email, também 

podem ser pesquisadas diretamente num sistema próprio para isso. Nesse sistema é possível 

selecionar uma pesquisa de vagas, por exemplo, por tipo de função e localização pretendida, 

inclusive em outros países. Esse sistema pode ser acessado a qualquer momento caso haja 

interesse do indivíduo que inclusive pode se candidatar de maneira fácil e rápida. Sua 

inscrição é então avaliada por RH e na maioria das vezes o interesse e o currículo do 

candidato são encaminhados para a área que está requisitando profissionais. Caso haja 

interesse mútuo e enquadramento de expectativas, somente a partir desse momento o atual 

gestor direto do profissional é acionado. Esse trâmite permite sigilo em boa parte do processo 

de avaliação e não expõe o indivíduo caso não haja sucesso na sua seleção. Na maioria das 

vezes, segundo informações divulgadas por RH nos workshops sobre esse tema, os indivíduos 

aceitos migram entre funções sem que haja constrangimento ou impedimentos pela gestão 

atual. Nesse quesito vale lembrar que a pró-atividade do indivíduo em candidatar-se é fator 

chave e que a possibilidade de mover-se entre empregos é principalmente determinada pelos 

requisitos do ambiente de negócios (Mohamed et al, 2012 em citação a Hind e Moss, 2011) e 

das condições individuais e contextuais que determinam a posição futura do trabalhador (Grip 

et al, 2004). 

4.5. ANÁLISE DAS PROPOSIÇÕES DA PESQUISA 

Os pilares conceituais nesta pesquisa deram subsídio à formulação de sete proposições 

com o intuito de atender aos objetivos propostos e responder a questão central de pesquisa.  

Esta seção apresenta a análise dessas proposições interpretadas individualmente por 

meio das evidências empíricas em múltiplas fontes (em survey, entrevistas semiestruturadas e 

pesquisa documental). 
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Pilar 1 – Competências do gerente de projetos 

Proposição 1: A atitude pró-ativa impacta positivamente no desempenho das competências 

gerais (liderança, relacionamento e gestão) do gerente de projetos (Marshall et al, 2000; 

Rabechini Jr., 2005; Arvidsson & Ekstedt, 2006). 

As múltiplas fontes de dados nesta pesquisa indicam pontos de convergência e de 

divergência na opinião dos participantes quando se trata da atitude do gerente de projetos.  

O conteúdo das entrevistas apontou que a atitude, a iniciativa e o espírito de 

cooperação, pode expor o profissional a situações e desafios que naturalmente trarão o seu 

amadurecimento, por vivência e aprendizado em novas tarefas, favorecendo suas 

competências, seu relacionamento, como num cíclo que traz novas necessidades de 

desenvolvimento e gera novos estímulos para buscar outros novos conhecimentos. 

Os entrevistados sinalizaram também que há uma série de opções para o 

desenvolvimento de competências disponíveis em diversos meios (treinamento formal, 

oportunidades de buscar desafios em novas tarefas / vagas e vivência), porém ficou claro que 

deve partir do indivíduo o primeiro passo para participar dessas iniciativas. Esse aspecto 

também é evidenciado na pesquisa documental que mostrou uma diversidade de opções 

disponíveis, a maioria delas dependente da iniciativa do profissional. 

Assim, as opiniões exclusivamente dadas nas entrevistas convergem para um mesmo 

ponto: a atitude pró-ativa impacta positivamente as competências do gerente de projetos. 

Contudo esses mesmos entrevistados disseram haver carência de profissionais com 

atitude e que assim esse perfil tornou-se raro nos últimos tempos. 

Curiosamente os dados numéricos apontam o contrário, pois os participantes da 

pesquisa em survey acreditam ter alto grau no que se refere a aspectos relacionados à atitude, 

como por exemplo, tratar os projetos como se fossem seu próprio negócio (v7) com 

aproximadamente 87% de indicações positivas. Também nas variáveis soft skills, que incluem 

ser criativo (v9), ser confiante e realista (v11), ser respeitoso e pontual (v14) e ter iniciativa 

(v16),  nota-se grau positivo em aproximadamente 89% das respostas. De mesmo modo o 

espírito de cooperação e não de competição (v20) aponta um grau 100% positivo quando se 

trata dessa habilidade. 
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Em contrapartida, os mesmos participantes da survey relatam ter dificuldades em 

competências relacionadas ao gerenciamento de projetos, como por exemplo: saber gerenciar 

bem os custos e orçamento do projeto (v27) com um gap em 35% e a habilidade em resolver 

conflitos e disputas (v22) com dificuldades em torno de 30%. Outras competências 

relacionadas a projetos tem gap aproximado de 20% em habilidades como: saber gerenciar 

bem os recursos escassos do projeto (v28), saber gerenciar bem os riscos do projeto (v29),  ter 

muita experiência em gestão de projetos (v12), conhecer e aplicar bem os conceitos de gestão 

de projetos (v24) e saber gerenciar bem a integração das partes do projeto (v25). 

Com base nessas informações não foi possível comprovar a proposição 1, pois os 

dados numéricos não convergem na mesma proporção para aquilo que foi apontado pelas 

entrevistas, ou seja, mesmo com alto grau de características relacionadas à atitude indicadas 

na survey, os indivíduos ainda vivenciam um percentual alto de dificuldades no 

gerenciamento de projetos. 

 

Pilar 2 – Desenvolvimento de Competências 

Proposição 2 - O treinamento formal impacta positivamente as competências técnicas e de 

gestão necessárias ao gerente de projetos (Bombonatti Filho, 2012; Bittencourt & Prado, 

2010; Rabechini Jr. & Pessoa, 2005; Fleury & Fleyry, 2001). 

Os dados numéricos destacaram que há disponibilidade de treinamento para melhorar 

competências técnicas e competências gerais nessa organização, porém um número em torno 

de 50% dos participantes afirmaram ser rara ou nula a disponibilidade de treinamento em sala 

de aula ou de workshops presenciais para a troca de experiências.  

Os modelos de regressão para as variáveis de desenvolvimento em conjunto com as 

variáveis de competência não indicaram significância específica para a categoria de 

treinamento formal. Apenas de forma isolada houve significância na capacidade de saber 

trabalhar com políticas organizacionais (v6) que foi explicada por treinamento formal nas 

variávais v48 e v60, respectivamente relacionadas a treinamento em sala de aula e 

oportunidades de formação novas e criativas. 

Os dados coletados por meio das entrevistas indicaram que o treinamento formal e 

principalmente aqueles que promovem a formação básica em TI e a geração de skills técnicos, 
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são fundamentais para gerar competências e dar a base aos próximos passos no 

desenvolvimento de carreira dos gerentes de projeto. 

Contudo, apesar de ser grande o número de opções para treinamentos formais, 

evidenciado também por meio da pesquisa documental, há pouca adesão, pouco tempo 

disponível para participação e pouca divulgação dessas oportunidades, pondera o entrevistado 

4. Além disso, muitos desses treinamentos dependem de verba para aprovação ou tem vagas 

limitadas, afirma o entrevistado 1.  

Dessa maneira, as informações levantadas não convergem de modo a comprovar que é 

o treinamento formal o que favorece o desenvolvimento das competências dos gerentes de 

projetos nessa organização. Assim, a proposição 2 não foi atendida. 

 

Pilar 2 – Desenvolvimento de Competências 

Proposição 3 - A experiência adquirida por vivência em atividades desafiadoras impacta 

positivamente as competências do gerente de projetos (Vos, Hauw & Heijden, 2011; Kolb, 

Rubin & McIntyre; 1990; Boterf, 2003). 

As evidências numéricas da variável desenvolvimento de competências apontaram 

boas oportunidades de aprimoramento profissional por meio da vivência no objeto de estudo. 

Aproximadamente 90% dos participantes da survey consideram alto grau positivo quando se 

trata da oportunidade de candidatar-se a vagas internas (v56) e em receber tarefas 

desafiadoras do chefe para aprender sobre o trabalho (v61). Além disso, as variáveis v60 - 

minha organização oferece oportunidades de formação novas e criativas, v66 - fornecem-me 

tarefas que desenvolvem minhas competências para o futuro e v68 - fornecem-me a 

possibilidade, dentro da organização, para desenvolver as competências que eu preciso para 

conseguir uma promoção e passar para uma função em nível superior, obtiveram entre 55% e 

79% de respostas positivas sobre o impacto do desenvolvimento por meio da vivência. 

O modelo de regressão apontou significância isolada para variáveis, como:  ser ético 

(v10) e ser criativo (v11) que foram explicadas pela variável v68 - fornecem-me 

possibilidade, dentro da organização, para desenvolver as competências necessárias para 

conseguir uma promoção e passar para uma função em nível;  e ser respeitoso e pontual (v14), 
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explicada pelas variáveis v60 - minha organização oferece oportunidades de formação novas e 

criativas e também v68, todas essas agrupadas no quesito vivência. 

Dos quatro entrevistados, três afirmaram com convicção que a vivência é o principal 

propulsor das competências dos gestores de projeto no objeto de estudo. Apesar de não ter 

sido unânime, o respondente com opinião divergente apontou que o treinamento em TI  é 

essencial para dar início à carreira do indivíduo, porém reforçou que a partir daí, será a 

vivência em projetos o meio para aprimoramento constante desse profissional. 

Dessa maneira foi atendida a proposição 3 - a experiência adquirida por vivência em 

atividades desafiadoras impacta positivamente as competências do gerente de projetos. 

 

Pilar 2 – Desenvolvimento de Competências 

Proposição 4 - O coaching, apoio ou feedback de um mentor ou colega de trabalho, impacta 

positivamente as competências do gerente de projetos (Ruas, Antonello, & Boff, 2005; 

Armstrong & Baron, 2000). 

Quando se trata de coaching ou feedback há importantes pontos de convergência de 

dados, tanto numéricos como de entrevistas e análise documental. 

Primeiramente os dados de documentos mostraram que há um processo formal para 

sessões de feedback, discussões sobre metas e desenvolvimento. Corroborando essas 

evidências, o conteúdo das entrevistas revela que o coaching é um importante meio adotado 

para promover o amadurecimento de competências. Um dos entrevistados salienta inclusive, 

que não executa o coaching ou feedback somente durante as reuniões formais, mas também 

instantaneamente, no momento em que a situação pede um ajuste de rumo ou orientação ao 

gerente de projetos.  

Por outro lado um dos participantes ressalta que há falta de tempo para a realização de 

coaching mais produtivo e não apenas em momentos de falha. Outro participante comenta que 

um programa mais estruturado de coaching ou mentoring deve ser implementado para apoiar 

esse processo. Apesar das divergências de opiniões na prática do coaching, os entrevistados 

são unânimes em afirmar o impacto positivo dessa ferramenta no desenvolvimento de 

competências. 
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O estudo estatístico complementa essa análise e mostra que há significância, por 

exemplo, no modelo da variável v1 - conhecer bem a estratégia da empresa, que é explicado 

pelas variáveis de coaching, ter discussões de carreira com seu chefe (v53) e regularmente ter 

do seu chefe o feedback sobre o seu desempenho (v59).  Além disso e de forma isolada, as 

variáveis de coaching também explicaram a orientação para resultados (v4), a capacidade de 

gerenciar mudanças (v5) e a capacidade de saber trabalhar com políticas organizacionais (v6). 

Desse modo e com base nessas evidências foi atendida a proposição 4 - o coaching, 

apoio ou feedback de um mentor ou colega de trabalho, impacta positivamente as 

competências do gerente de projetos. 

Pilar 3 – Empregabilidade 

Proposição 5 - O treinamento formal impacta positivamente o grau de empregabilidade do 

gerente de projetos (Pool & Sewell, 2007; Van der Heijde & Van der Heijden, 2006; Nauta, 

2009; Helal & Rocha, 2011; Heijde & Heijden, 2006). 

Os participantes das entrevistas sinalizaram que o treinamento formal impacta 

competências e consequentemente favorece a empregabilidade, pois gera o skill técnico 

necessário ao gerente de projetos. Um dos entrevistados garante que o treinamento formal é a 

base para viabilizar as demais formas de desenvolvimento, pois torna o profissional preparado 

para candidatar-se a tarefas que irão promover sua vivência em projetos.  

Ainda por meio das entrevistas e também por evidências documentais foi possível 

verificar que o perfil técnico, principalmente aquele adquirido por treinamento formal e 

relacionado a processos e ferramentas para gestão de projetos, tecnologia da informação e 

certificações como PMP, ITIL entre outras, é requerido quando há disponibilidade de vagas 

para a contratação de gerentes de projeto. Desse modo, ter qualificação técnica por meio de 

treinamento formal impacta a empregabilidade. 

Quando se trata da análise dos dados numéricos, a técnica estatística concluiu haver 

um modelo significativo para a variável empregabilidade v42 (de valor contrário) – 

impossibilidade de mudar para outro local de residência, mesmo que um emprego melhor 

esteja disponível. Nesse modelo a variável v42 foi explicada por mais de uma variável de 

formas de desenvolvimento e uma delas relaciona-se com o treinamento formal: v48 – ter 

treinamento em sala de aula, concentrado na aquisição de conhecimentos. Essa mesma 
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variável de treinamento formal (v48) explicou de forma isolada a variável v39 - ter 

disponibilidade de oferta de trabalho. 

Desse modo, com base na convergência dessas informações, considera-se atendida a 

proposição 5 – o treinamento formal impacta positivamente o grau de empregabilidade do 

gerente de projetos. 

 

Pilar 3 – Empregabilidade 

Proposição 6 - A experiência adquirida por vivência em atividades desafiadoras impacta 

positivamente o grau de empregabilidade do gerente de projetos (Pool & Sewell, 2007; 

Griffeth et al, 2005; Helal & Rocha, 2011;  Heijde & Heijden, 2006). 

Importantes evidências convergem para a aceitação da proporção 6.  

O contexto das entrevistas, por exemplo, aponta que horas trabalhadas, ou seja, a 

experiência vivida em projetos, tem alta relevância na contratação de gerentes de projeto. A 

vivência também foi relatada como uma das oportunidades mais importantes para a absorção 

de conhecimentos e principalmente foi relatado que é por meio do histórico bem sucedido em 

projetos que o profissional passa a ter visibilidade, é reconhecido pelos outros e cria uma rede 

de contatos que favorece sua empregabilidade. Além disso a experiência em projetos é um dos 

pré-requisitos para a seleção de gerentes de projeto, condição essa também verificada em 

evidência documental. 

Em termos numéricos foi significativo o modelo da variável v42 (de valor contrário) – 

impossibilidade de mudar para outro local de residência, mesmo se um emprego melhor 

estivesse disponível, explicada por variáveis de vivência, como v56 - oportunidade de 

candidatar-se a vagas internas e v61 - meu chefe tem certeza que posso aprender sobre o 

trabalho, dando-me tarefas desafiadoras. A variável v43 - dificuldade em sair do emprego 

devido a carreira do esposo/esposa, também de valor contrário, foi igualmente explicada por 

modelo significativo, porém pelas variáveis de vivência v61 e v68 relacionadas a condições 

para o desenvolvimento em tarefas desafiadoras. Outras variáveis foram explicadas de forma 

isolada por variávies de vivência, tais como a v35 - a qualificação e experiência permite 

conseguir muito facilmente um emprego, que foi explicada pela variável v61 e as variáveis 

v37 - tenho contatos em outras empresas que poderiam me ajudar a encontrar um novo 

emprego e v38 ter a possibilidade de conseguir um trabalho em melhores circunstâncias, 
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ambas explicadas pela variável v63 – possibilidade de mobilidade interna entre empregos para 

desenvolver competências. 

Com base na convergência dessas opiniões e evidências, considera-se atendida a 

proposição 6 - a experiência adquirida por vivência em atividades desafiadoras impacta 

positivamente o grau de empregabilidade do gerente de projetos. 

 

Pilar 3 – Empregabilidade 

Proposição 7 - O coaching, apoio ou feedback de um mentor ou colega de trabalho, impacta 

positivamente o grau de empregabilidade do gerente de projetos (Aguilar & Vallejo, 2007; 

Ekstedt,2009; Helal & Rocha, 2011;  Heijde & Heijden, 2006). 

Apesar dos entrevistados terem destacado que é também papel do gestor gerar os 

estímulos necessários (coaching) para uma mudança de comportamento nos profissionais, 

acompanhando-os em sessões de orientação, redefinindo o rumo e provendo o feedback, essas 

ações não foram relatadas como promotoras diretas da empregabilidade.  

Ao analisar os dados numéricos, contudo foi significativo o modelo da variável v42 

(de valor contrário) – impossibilidade de mudar para outro local de residência, mesmo se um 

emprego melhor estivesse disponível, explicada pelas variáveis de coaching v62 - meus 

colegas regularmente me fornecem feedback sobre meu desempenho e v64 - meu chefe 

garante que eu desenvolva as competências que necessito para minha carreira. Além disso e 

de forma isolada foi identificado que a qualificação e experiência dos profissionais que os 

permite conseguir muito facilmente um emprego (v35), foi explicada pela variável v51 – 

apoio de mentor para ajuda em todos os tipos de perguntas.  

Apesar da significância encontrada por meio das variáveis numéricas, não foi 

verificada convergência com os dados coletados nas entrevistas e dessa maneira, considera-se 

que não está atendida a proposição 7 - o coaching, apoio ou feedback de um mentor ou colega 

de trabalho, impacta positivamente o grau de empregabilidade do gerente de projetos. 
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5. CONTRIBUIÇÃO PARA A PRÁTICA 

Este estudo possibilitou coletar evidências a respeito de como a gestão do 

desenvolvimento de competências impacta a empregabilidade e as competências dos gerentes 

de projeto da área de TI de uma instituição bancária internacional com sede em São Paulo. 

De fato essa organização tem um programa institucional e apoiado por RH que oferece 

meios para promover individualmente a carreira dos profissionais que tem interesse em 

participar. Além desse programa, foram identificadas ações formais para feedback e coaching, 

oportunidade de aprendizado por vivência em projetos e foi evidenciada a possibilidade de 

participação em iniciativas diversas que incluem a opção livre do empregado a candidatar-se a 

vagas internas e participar de cursos presenciais ou e-learnings. 

Contudo há lacunas e dificuldades que merecem atenção por parte dessa organização e 

de seus profissionais à frente da gestão de projetos. Uma análise mais aprofundada dessas 

dificuldades poderá alavancar o uso das oportunidades disponíveis para o desenvolvimento de 

competências, o resultado em projetos, a satisfação e a empregabilidade dos profissionais. 

As tabelas 3, 6 e 10 neste documento destacaram os aspectos para investigação em 

ordem de relevância e por meio dessas tabelas foi possível elaborar uma síntese das fortalezas 

e ameaças encontradas no objeto de estudo, além de sugerir algumas ações práticas, conforme 

pode ser verificado na Figura 29.  
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PILAR 
   Fonte 

Principais FORTALEZAS Principais AMEAÇAS / DIFICULDADES OPORTUNIDADES / AÇÕES PRÁTICAS 
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Aproximadamente 90% dos participantes indicou possuir alto 
grau nas seguintes competências:  
Ter iniciativa;  
Saber gerenciar bem a qualidade do projeto;  
Ter orientação para resultados; 
Ser flexível para gerenciar mudanças;  
Ser confiante e realista;  
Ser respeitoso e pontual;  
Comunicar-se bem com a equipe; 
Dar foco às necessidades do cliente; Ser ético; 
Ter espírito de cooperação e não de competição;  
Manter boas relações de trabalho com stakeholders. 

De 20% a 35% indicam dificuldades em: 
Saber gerenciar bem os custos e orçamento do projeto; 
Habilidade em resolver conflitos e disputas; 
Habilidade em delegar tarefas; 
Conhecer a estratégia da empresa; 
Saber gerenciar bem os recursos escassos do projeto; 
Saber gerenciar bem os riscos do projeto; 
Ter muita experiência em gestão de projetos; 
Ter capacidade de influenciar pessoas; 
Conhecer e aplicar bem os conceitos de gestão de projetos; 
Saber gerenciar bem a integração das partes do projeto; 

Identificar onde estão os gaps e realizar: 
1.Treinamento formal para absorção de 
habilidades de gerenciamento (de custos, de 
recursos, riscos e integração); 
2. Treinamento formal para habilidades de 
gestão (de conflitos, para delegar tarefas, de 
influência e conceitos de gestão); 
3. coaching para estimular e  promover a 
mudança de comportamento necessária; 
4. aprendizagem, troca de experiências, 
networking 

En
tr

ev
is

ta
s Foram ressaltados: 

Perfil técnico 
Gerenciamento de Mudanças 
Certificação 

Há carência de: 
Perfil pró-ativo e dinâmico 
Resiliência 
Formação em TI 

Implementar e viabilizar: 
1.Uma Liderança Transformacional, gestão 
mais próxima para promover mudanças. 
2. Treinamento / graduação / pós em TI 
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Aproximadamente 90% afirma que o networking favorece sua 
empregabilidade: 
Eu tenho uma ampla rede de contatos que me ajudariam a encontrar 
outras oportunidades de trabalho; 
Tenho contatos em outras empresas que poderiam me ajudar a 
encontrar um novo emprego; 

De 45% a 87% indica baixa possibilidade nas questões: 
Há uma alternativa melhor de emprego; 
A maior parte dos trabalhos que eu poderia conseguir 
melhoraria minha atual circunstância; 
Os empregos que eu poderia conseguir são superiores; 
Se eu procurasse conseguiria um emprego melhor. 

Investigação com intuito de levantar:  
1. os fatores ou motivos para a falta de 
credibilidade de que é possível conseguir 
melhores ocupações ou circunstâncias de 
trabalho; 
2. coaching e plano de carreira. 
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 A empregabilidade é promovida principalmente por: 
Rede de contatos 
Qualificação 

Há indícios de limitadores: 
'zona de conforto';  
falta de dinamismo 
falta de cooperação / exposição 

Promover: 
1. coaching e estabelecer metas desafiadoras 
2. delegar tarefas que alcancem exposição 
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90% ou mais afirma que é possível desenvolver competências 
por meio de: 
Oportunidade de candidatar-se a vagas internas; 
Meu chefe tem certeza de que posso aprender sobre o trabalho, 
dando-me tarefas desafiadoras; 
Posso fazer uso de um plano de desenvolvimento pessoal  

81% afirma ter falta de possibilidade de: 
Ter discussões de carreira com um conselheiro de carreira 
dentro da organização; 
entre 50 e 60% afirma baixa frequência de: 
Workshops; Treinamento em sala de aula; 
Um mentor para perguntas e orientações; 
Grupos de trabalho para troca de experiências. 

Identificar onde estão os gaps e avaliar: 
1. necessidade de promover mais sessões de 
workshops; 
2. necessidade de melhorar a comunicação das 
iniciativas; 
3. a possibilidade de melhor estruturar um 
programa coaching ou mentoring. 
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 Há oportunidades para o desenvolvimento em: 
Acesso à informação; 
Programa institucionalizado de plano de carreira; 
Sessões de formais feedback; 
Oportunidades de relacionamento, exposição e vivência, 

Limitadores do desenvolvimento: 
Urgência das atividades / falta de tempo; 
Estrutura complexa da empresa / muita dedicação a processos 
de controle; 
Dedicação em diversas tarefas simultâneas. 

Reavaliar: 
1. Adequação de papéis e tarefas; 
2. Processos internos; 
Implantar: 
3.Priorizar atividades de desenvolvimento  

Figura 29 – Síntese de contribuições para a prática 
Fonte: elaborado pelo autor
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo apresenta as principais conclusões e considerações da tese, além de 

sugestões para trabalhos futuros.  

É relevante enfatizar que este estudo teve uma reflexão constante do pesquisador em 

analisar como o desenvolvimento de competências impacta a empregabilidade e as 

competências dos gerentes de projetos de tecnologia da informação de uma instituição 

bancária e, nesse sentido, viabilizou respostas aos objetivos específicos que foram: 

a) Evidenciar quais são os meios disponíveis para o desenvolvimento de 
competências, dando ênfase às competências requeridas ao gerente de projetos;  

b) Verificar o grau de empregabilidade do gerente de projetos da população alvo; 

c) Possibilitar diretrizes para manutenção de planos de desenvolvimento de carreira 
profissional que vislumbrem a retenção de recursos humanos potenciais ao sucesso 
em projetos e consequentemente vantagem competitiva para a empresa;  

d) Contribuir com conhecimentos para auxiliar indivíduos na manutenção e 
atualização de seus planos de desenvolvimento. 

 
 

Partiu-se primeiramente de pesquisa bibliográfica para ober base teórica aos três 

pilares do estudo e assim conhecer em maior profundidade seus aspectos e conceitos. Com 

isso foi possível destacar que: a) Pilar 1 - competências necessárias para a gestão de projetos 

são principalmente: liderança, capacidade técnica, relacionamento, gestão de conflitos e de 

processos de gerenciamento (Aguilar & Vallejo, 2007, em citação a Trevor, 1992; Patah & 

Carvalho, 2002; Rabechini Jr., Carvalho, & Laurindo, 2002; Rabechini Jr., 2005; Kerzner, 

2010; Vasconcellos & Hemsley, 2002); b) Pilar 2 - os principais meios para o 

desenvolvimento do gerente de projetos são: treinamento formal, vivência e coaching 

(Armstrong & Baron, 2000; Boterf, 2003; Kolb, Rubin & McIntyre; 1990; Mory, 2004; Vos, 

Hauw & Heijden, 2011); e c) Pilar 3 - a empregabilidade é favorecida por: rede de contatos; 

qualificação técnica; exposição em atividades desafiadoras e vivência. (Aguilar & Vallejo, 

2007; Ekstedt, 2009; Griffeth et al, 2005; Grip et al, 2004; Helal & Rocha, 2011; Heijde & 

Heijden, 2006; Nauta, 2009; Pool & Sewell, 2007; Van der Heijde & Van der Heijden, 2006). 

Por meio da fundamentação teórica foi possível então estabelecer as proposições de 

pesquisa e subsequentemente definir variáveis de coleta e questões norteadoras para as 
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entrevistas, as quais viabilizaram centrar nesses temas o foco do pesquisador durante o estudo 

do caso com gerentes de projetos da área de TI da instituição bancária. 

Os dados empíricos mostraram aderência com os aspectos declarados pela literatura e 

destacaram algumas particularidades quando se trata da gestão do desenvolvimento de 

competências e empregabilidade da população alvo. 

Nessa organização apesar de haver um programa estruturado e institucionalizado para 

o desenvolvimento de carreira e de habilidades técnicas e gerenciais, há entre os gerentes de 

projetos dificuldades para usufruir dele. Foram identificados limitadores como: falta de tempo 

por atuação constante em atividades urgentes; pouca ou ineficiente divulgação de 

oportunidades para o desenvolvimento; pouco estímulo ou falta de interesse do profissional 

em participar; pouco tempo para o coaching ou apoio não diretamente relacionado às 

oportunidades para o desenvolvimento; bem como poucas vagas ou pouco orçamento para 

treinamentos formais. A literatura descreve que competências evoluem tanto pela experiência 

como por participação em treinamentos formais (Boterf, 2003, pp. 78-79; Kolb, Rubin & 

McIntyre, 1990, p. 38; Senge, 1990). Dessa maneira, gerar os estímulos necessários para 

minimizar esses limitadores permitirá melhorar a capacitação dos profissionais, a gestão de 

projetos e a manutenção da carreira do indivíduo. 

Uma divergência significativa de dados foi encontrada quando se trata de 

competências de caráter pessoal relacionadas à pró-atividade. Os entrevistados foram 

unânimes em concordar que a atitude pró-ativa impacta positivamente o desenvolvimento de 

competências do gerente de projetos, porém afirmaram carência desse perfil dinâmico. Por 

sua vez os dados numéricos apontaram o contrário, pois os participantes da pesquisa em 

survey sinalizaram ter alto grau de atitude, iniciativa e cooperação, mesmo assumindo que no 

dia-a-dia em projetos vivenciam dificuldades para a gestão, tais como: limitações de 

conhecimento para gerenciar custos e orçamento; dificuldades na resolução de conflitos e 

disputas; e gaps para uma boa gestão de recursos, riscos ou  integração das partes do projeto. 

Desse modo não ficou comprovado por este estudo que a atitude pró-ativa impacta 

positivamente as competências gerais do gerente de projetos. 

A avaliação das evidências a respeito dos meios para o desenvolvimento de 

competências destacou principalmente que a vivência e o coaching são os maiores promotores 

das capacidades do gerente de projetos, contudo não foi considerado impacto significativo no 
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amadurecimento dos profissionais à frente da gestão de projetos quando se diz repeito a 

opções em treinamento formal. De fato são o coaching, o feedback e a experiência vivida em 

projetos, os meios que viabilizam desenvolver continuamente indivíduos e atingir os objetivos 

desejados (Armstrong & Baron, 2000; Gillard, 2009; Vos, Hauw & Heijden, 2011; Kolb, 

Rubin & McIntyre; 1990; Boterf, 2003). 

Os resultados de questões relacionadas à empregabilidade dos gerentes de projeto 

mostraram principalmente que os profissionais consideram ser muito baixa a possibilidade de 

conseguir um emprego em melhores circustâncias. Apesar disso acreditam que há boa oferta 

de vagas para sua qualificação atual e sinalizam que essas ofertas manterão as mesmas 

condições de trabalho que vivenciam hoje. É verdade que o conceito de empregabilidade pode 

ser visto como subjetivo e dependente de fatores contextuais, da oferta e da procura por 

empregos e de como um indivíduo se destaca em relação a outros candidatos para o emprego 

(Mohamed et al, 2012, apud Brown & Hesketh, 2004). Do mesmo modo e conforme descreve 

Grip et al (2004), a empregabilidade engloba todas as condições individuais e contextuais que 

determinam a posição futura do trabalhador no mercado de trabalho. Pode-se concluir, 

portanto que a adequação entre as capacidades requeridas em determinado contexto e as 

habilidades ofertadas pelo profissional, garante maior grau de empregabilidade e pode trazer 

melhores condições de trabalho.  

Em geral os participantes concordaram possuir um alto grau de empregabilidade, 

principalmente devido à carência de gerentes de projetos capacitados para atuar no setor 

bancário. Apesar da redução no número de instituições financeiras no País, esses profissionais 

concluem que, em geral é fácil para o gerente de projetos de TI migrar entre empregos nesse 

segmento. De fato estudos ressaltam que o setor bancário mantém índices positivos de 

empregabilidade e tal circunstância ocorre principalmente devido à flexibilidade exigida para 

adaptação às novas circunstâncias desse setor (Grip et al, 2004). Considera-se, portanto que 

no segmento bancário há aspectos que tornam ainda mais relevante a necessidade de 

desenvolvimento perene de competências (Bombonatti Filho, 2012, apud Turban, Rainer & 

Potter, 2007). 

Esta pesquisa concluiu ainda que a empregabilidade do gerente de projetos é 

consequência da vivência bem sucedida em projetos, da adequação de suas habilidades às 

competências requeridas no momento em que está disponível uma vaga de emprego e 

principalmente de uma rede de contatos que o reconheça habilitado o suficiente para assumir 
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uma nova posição, tendo confiança que suas capacidades estarão alinhadas com os desafios 

do novo emprego ao qual será indicado. 

Como contribuição para a prática, além dos detalhes já destacados no capítulo 5 deste 

documento, pode-se sugerir que o momento organizacional ou as exigências atuais do setor 

financeiro sejam os fatores que inviabilizam maior aproveitamento das oportunidades 

disponíveis por essa organização. Há indícios que o alto volume de demandas versus o 

número reduzido de recursos para atendê-las, seja o principal limitador de tempo para a 

dedicação em planos individuais de desenvolvimento e carreira. 

Complementando as recomendações, é importante listar alguns aspectos que sugerem 

oportunidades de investigação em estudos futuros, que são: 

- Analisar como as condições de contexto e ambiente da área de TI do setor 

bancário afetam o estado comportamental que produz o engajamento de seus 

gerentes de projeto (Macey & Schneider, 2008). 

- Entender como a resiliência, caracterizada como um componente da competência 

do indivíduo, impacta a gestão de mudanças em projetos tecnológicos do 

segmento bancário (Langvardt, 2007). 

- Analisar os fatores que dificultam a aplicação prática das competências teórias 

que os profissionais gerentes de projeto de TI acreditam possuir (Dutra, Hipólito 

e Silva, 2000); Leite at al, 2006; Ruas, Antonello & Boff, 2005). 

 

Finalmente, acredita-se que esta pesquisa possa contribuir para ampliar conhecimentos 

a respeito do tema e auxiliar em novos estudos. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE PESQUISA – Survey 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO  

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) nesta pesquisa. 

Caso concorde em participar, por favor, coloque seus dados ao final do documento e assine. 
Sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você poderá desistir e retirar seu 
consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo à sua relação com o pesquisador(a) ou 
com a instituição.  

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e endereço do pesquisador 
principal para poder tirar dúvidas do projeto e de sua participação. 

TÍTULO DA PESQUISA: 
A gestão do desenvolvimento de competências e a empregabilidade do gerente de 
projetos: um estudo de caso com gerentes de projetos de tecnologia da informação de 
uma instituição bancária. 

OBJETIVOS DA PESQUISA:  

Objetivo geral: Analisar como o desenvolvimento de competências impacta a 
empregabilidade e as competências do gerente de projetos da área de tecnologia da 
informação de uma instituição bancária. 

Objetivos específicos: 

 Evidenciar quais são os meios disponíveis para o desenvolvimento de competências, 
dando ênfase às competências requeridas ao gerente de projetos;  

 Verificar o grau de empregabilidade do gerente de projetos da população alvo; 

 Possibilitar às organizações diretrizes para manutenção de planos de 
desenvolvimento de carreira profissional que vislumbrem a retenção de recursos 
humanos potenciais ao sucesso em projetos e consequentemente vantagem 
competitiva para a empresa;  

 Contribuir com conhecimentos e auxiliar indivíduos na manutenção e atualização de 
seus planos de desenvolvimento. 

  
PROCEDIMENTOS DO ESTUDO:  

Se concordar em participar da pesquisa, você terá que responder a um questionário (ou 
entrevista) a respeito dos meios para o desenvolvimento de competência, suas próprias 
competências e sua opinião sobre seu grau de empregabilidade.  Os dados serão 
coletados conjuntamente com análise de documentos disponíveis pela empresa, 
visando análise de resultados por meio de comparação entre evidências coletadas 
empiricamente e as encontradas na literatura. 
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RISCOS E DESCONFORTOS:  
Talvez você possa se sentir desconfortável em responder principalmente a respeito de 
aspectos relacionados à sua empregabilidade e competência. Salienta-se, porém que 
este é um estudo científico e não tem como objetivo analisar opiniões de forma 
isolada, mas sim obter conclusões a partir da combinação e análise dos dados, 
ponderando a respeito de informações consolidadas de todos os respondentes. Além 
disso, é compromisso deste pesquisador garantir o sigilo aos voluntários da pesquisa.  

 
BENEFÍCIOS:  

Nesta pesquisa, coletar dados diretamente com a população alvo – os gerentes de 
projetos, permite maior embasamento e segurança dos resultados a fim de ampliar 
conhecimentos sobre os meios para que este público possa dar atenção a seu plano de 
carreira e para que as empresas ampliem programas para o amadurecimento das 
habilidades de suas equipes em gerenciamento de projetos. 

 
CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE:  

Não haverá nenhum gasto com sua participação. Os levantamentos e os procedimentos 
para o tratamento dos dados serão totalmente gratuitos, portanto você não receberá 
nenhuma cobrança com o que será realizado. Você também não receberá nenhum 
pagamento com a sua participação. 

 
PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL:  ____________________________________ 

Endereço: _________________________________________    Telefone: ______________ 

ORIENTADOR DA PESQUISA: ______________________________________________ 

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA:  
Este é um estudo científico e não tem como objetivo analisar sua opinião de forma isolada, 
mas sim obter conclusões a partir da análise dos dados gerais obtidos. Não se preocupe em 
revelar sua opinião, pois ela não será identificada, nem divulgada.  

 
Assinatura do Voluntário    Assinatura do Pesquisador Responsável 
 
_________________________________  _________________________________ 
RG:       RG: 
CPF:       CPF: 
 
 
Testemunhas: 
 
1._______________________________  2._______________________________ 
RG:       RG: 
CPF:       CPF: 
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APÊNDICE C – PROTOCOLO PARA O ESTUDO DE CASO  
 

PROTOCOLO PARA O ESTUDO DE CASO 
 

Este protocolo visa orientar e regular o pesquisador nas etapas deste estudo de caso 

cujo título é "A gestão do desenvolvimento de competências e a empregabilidade do gerente 

de projetos: um estudo de caso com gerentes de projetos de tecnologia da informação de uma 

instituição bancária”. O protocolo pretende também de ser o meio para garantir confiabilidade 

e replicação em estudos futuros (MARTINS & THEÓPHILO, 2009).  

Primeira etapa: Caracterização do objeto de estudo 

Segmento da empresa:   

Área selecionada para o estudo:  

Quantidade de funcionários e quantidade de 
gerentes de projeto:  

 

Ambiente projetizado?  

Características dos Projetos?  

Área de PMO?  

Perfil requerido ao gerente de projetos?  

 

Segunda etapa: Caracterização respondente 
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Terceira etapa: Instrumento de coleta survey 

Ver Apêndice A 

Quarta etapa: Entrevistas 
A

sp
ec

to
s 

pa
ra

 in
ve

st
ig

aç
ão

 Verificar qual é a política para desenvolvimento de competências da empresa 
Levantar quais são as oportunidades e condições disponíveis para o desenvolvimento de 
competências 
Identificar qual é o perfil requerido aos gerentes de projetos versus a adequação das 
oportunidades de desenvolvimento disponíveis ao perfil requerido 
Levantar quais são os aspectos facilitadores e as dificuldades para o desenvolvimento de 
competências 
Avaliar como os meios disponíveis para o desenvolvimento impactam as competências 
do gerente de projetos 
Avaliar como os meios disponíveis para o desenvolvimento impactam a 
empregabilidade do gerente de projetos 

 

Questões norteadoras 

 Comente sobre a política de desenvolvimento de competências existente na empresa 
(incentivos, divulgação, acesso, disponibilidade, público alvo, outros). 

 Quais são as habilidades e perfil comumente requeridos ao gerente de projetos para a 
organização? 

 Quais são as oportunidades, meios ou instrumentos disponibilizados pela empresa 
para desenvolvimento de competências do gerente de projetos. 

 Relate sua opinião sobre a adequação entre as oportunidades disponíveis e as 
habilidades requeridas. É possível indicar oportunidades de desenvolvimento de 
competência disponíveis que melhor se adéquam às capacitações requeridas ao 
gerente de projetos? Quais são? 

 Mencione possíveis aspectos que facilitam ou que dificultam o desenvolvimento de 
competências na organização. 

 Qual é o impacto dos meios disponíveis para o desenvolvimento nas competências 
do gerente de projetos? 

 Qual é o impacto dos meios disponíveis para o desenvolvimento na empregabilidade 
do gerente de projetos? 

 Você participa de processo de recrutamento de profissionais gerentes de projeto? 
Seleciona currículos, faz entrevistas e / ou decide pela contratação? 

 Que competência você identifica ser mais abundante (comum) e que competência 
julga ser mais rara, que faria diferença numa contratação? 
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APÊNDICE D – GRÁFICOS DE REGRESSÃO MÚLTIPLA 

Gráficos para as variáveis de competência relacionadas com as variáveis de formas de 
desenvolvimento: 

O Gráfico 5 mostra a representação das variáveis 1 e 17 que apresentaram modelo 
significativo, tal que se ajustam em uma reta de regressão, apesar de existirem alguns pontos 
discrepantes. 

 
Gráfico 5 – Modelos das variáveis 1 e 17, que são significativos   
Fonte: elaborado pelo autor 
 

Nos Gráficos 6, 7, 8, 9 e 10, as retas de regressão para as variáveis 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 
19, 20, 23, 24, 25, 27 e 30 apesar de não apresentarem o modelo de regressão significativo, 
exibiram uma ou mais variáveis ajustadas a uma reta de regressão que assim as explicam de 
alguma forma. 

 
Gráfico 6 – Modelos das variáveis 4, 5 e 6, que apresentam uma significância isolada 
 

 
Gráfico 7 – Modelos das variáveis 10, 11 e 14, que apresentam uma significância isolada 

 

 
Gráfico 8 – Modelos das variáveis 15, 18 e 19, que apresentam uma significância isolada 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Gráfico 9 – Modelos das variáveis 20, 23 e 24, que apresentam uma significância isolada 

 

 
Gráfico 10 – Modelos das variáveis 25, 27 e 30, que apresentam uma significância isolada 
Fonte: elaborado pelo autor 
 
 

Por sua vez, os Gráficos 11, 12, 13 e 14, apresentam as retas de regressão para as variáveis 2, 
3, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 21, 22, 26, 28 e 29 que não mostraram significância. 

 
Gráfico 11 – Modelos das variáveis 2, 3 e 7, que não são significativos 
 

 
Gráfico 12 – Modelos das variáveis 8, 9 e 12, que não são significativos 
 

 
Gráfico 13 – Modelos das variáveis 13, 16 e 21, que não são significativos 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Gráfico 14 – Modelos das variáveis 22, 26, 28 e 29, que não são significativos 
Fonte: elaborado pelo autor 
 
 

Gráficos para as variáveis de empregabilidade relacionadas com as variáveis de formas de 
desenvolvimento: 
 

O Gráfico 15 mostra as retas de regressão com modelo significativo para as variáveis 42 e 43.  
 

 
Gráfico 15 – Modelos das variáveis 42 e 43, que são significativos 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Nos Gráficos 16, 17 as retas de regressão para as variáveis 35, 37, 38, 39, 40 e 44 possuem 
variáveis com alguma significância e que podem explicá-las de modo isolado. 
 

 
Gráfico 16 – Modelos das variáveis 35, 37 e 38, que apresentam uma significância isolada 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Gráfico 17 – Modelos das variáveis 39, 40 e 44, que apresentam uma significância isolada 
Fonte: elaborado pelo autor 
 
 

Já as retas representadas nos Gráficos 18 e 19, para as variávies 31, 32, 33, 34, 36 e 41, não 
apresentam significância. 
 

 
Gráfico 18 – Modelos de variáveis 31, 32 e 33, que não são significativos  
 

 
Gráfico 19 – Modelo das variáveis 34, 36 e 41, que não são significativos  
Fonte: elaborado pelo autor 
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APÊNDICE E – SÍNTESE DAS ENTREVISTAS 

Aspectos relacionados com competências, desenvolvimento e a empregabilidade do GP 

Entrevistado 1: Idade: 56 anos; Tempo em GP na empresa: 19 anos; Sexo: Masc; Subordinados: 03; 
Certificação PMP: Não; Maior nível de instrução: Superior 

Este profissional sinaliza a existência de um programa para o desenvolvimento de carreira, 
reformulado há quase dois anos, onde os indivíduos podem registrar interesses que, por sua vez 
dependerão de verba para aprovação. 
Ressalta que o idioma inglês é um requisito primordial, seguido de conhecimento em negócios e de 
produtos conforme o que a vaga disponível sugere (crédito, contábil, financeiro entre outros). A 
experiência adquirida em outras empresas e o tempo de vivência em gestão de projetos também são 
características essenciais segundo esse participante. 

"procuramos por profissionais com vivência em gerenciamento de projetos, na própria instituição ou em 
outras instituições [...] saber como gerenciar as etapas de um projeto, o acompanhamento de reuniões, 
gerar informações, cronograma, ter bom relacionamento com usuários, ter conhecimento [...] irá facilitar 
na definição de requerimentos de projeto [...] procurar por mais detalhes evita acreditar que o usuário tem 
todo o conhecimento [...] as vezes pecamos por não verificar a fundo o que ele está pedindo o que resulta 
em várias modificações, várias mudanças durante o projeto". 

Saber levantar requisitos em profundidade é então uma habilidade considerada importante por esse 
profissional que afirma: "você deve ter certeza de que fazendo exatamente a melhor coisa a ser 
implementada".  

Conhecer bem os processos internos da empresa, ter o acompanhamento de um PMO exclusivo 
durante as fases do projeto e ter acesso a ferramentas de apoio, agiliza decisões e trazem melhor 
controle do projeto, afirma esse participante.  
Para ele, ter bons relacionamentos, saber gerenciar conflitos e ter a capacidade de motivar o grupo 
são também capacidades imprescindíveis: "o bom relacionamento com os envolvidos no projeto é o que 
mais auxilia o GP a ter boa receptividade dentro das áreas necessárias para atender o projeto e obter respostas". 

A respeito da postura do profissional e quando questionado sobre alguma habilidade possivelmente 
rara, esse entrevistado afirma que o GP deve ser ativo, pois "uma pessoa muito parada, muito nervosa, 
muito medrosa, muito ansiosa [...] vai encontrar dificuldades nessa posição [...] a pessoa precisa saber falar, se 
expor, se relacionar [...] ter desembaraço [...] e ter conhecimento claro das necessidades do momento [...] a 
pessoa precisa ser capaz de furar os 'bloqueios' e dificuldades para atingir os objetivos". 

De acordo com esse participante, a fase de testes é a mais conturbada, pois é justamente essa a etapa 
em que surge um número considerável de problemas.  

"há muita dificuldade em cumprir cronogramas, pois pode ocorrer falta de ambiente, impacto em outros 
módulos [...] por isso o acompanhamento de um PMO, focado em acompanhar os detalhes o dia-a-dia do 
projeto, ajuda a manter o projeto no trilho". 

A respeito do gerenciamento de mudanças, esse profissional afirma "aqui é uma das coisas que mais 
fazemos, porque as mudanças são constantes [...] não dependemos apenas dos processos locais, mas também 
de processos regionais e globais [...] temos que nos adequar e ser flexíveis para que as novas necessidades não 
atrapalhem muito [...] e continuar atuando para conseguir entregar o que foi priorizado". 

Esse participante considera essas 5 competências em ordem de importância: 1) ter bons 
relacionamentos, 2) saber gerenciar conflitos, 3) ter organização e acompanhamento, 4) saber 
gerenciar o cronograma e 5) ter qualidade nas entregas. 

Figura 30 - Síntese da entrevista 1 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Aspectos relacionados com competências, desenvolvimento e a empregabilidade do GP 
Entrevistado 1 (continuação) 

Ao ser questionado sobre a ordem de importância entre coaching, treinamento formal e vivência, 
sendo esses os meios que favorecem o desenvolvimento de competências do GP na organização, esse 
profissional afirma ser a vivência (experiência) o primeiro fator de maior impacto, seguido de 
treinamento formal e coaching. Para esse participante o coanching é dificultado pela urgência das 
iniciativas e processos e tem sido executado com mais frequência apenas quando algum problema 
acontece. Afirma que o treinamento e o coaching influenciam muito menos do que a vivência" em 
termos de impacto positivo no desenvolvimento de competências. 

Quando se trata do fator de empregabilidade dos GPs, esse participante considera que não é tão fácil 
a mobilidade entre empregos. Para ele o que facilita a entrada em outras empresas ou outras posições 
de emprego, primeiro é ter a competência necessária para a vaga e segundo é ter o relacionamento 
que facilita a sua indicação para o cargo. 

"ter bom conhecimento, atuar dentro dos padrões da empresa, ser reconhecido [...] aumenta a aceitação 
em outros lugares e a 'empregabilidade' por indicação de pessoas que já trabalharam com você e que 
sabem do seu 'valor' e potencial para poder atuar em outra empresa [...] o valor é um 'todo' [...] 
conhecimento técnico e de negócio, bom relacionamento, postura [...] a rede de contatos é importante por 
ter relacionamento com outras empresas, mas para ser 'empregável', é necessário antes ser uma pessoa 
competente [...] você raramente indicaria uma pessoa que não tivesse competência para algum cargo [...] 
ter relacionamento é primordial, mas o importante é ter a competência". 

 

Figura 30 - Síntese da entrevista 1 (continuação) 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

 
Aspectos relacionados com competências, desenvolvimento e a empregabilidade do GP 

Entrevistado 2: Idade: 37 anos; Tempo em GP na empresa: 7 anos; Sexo: Masc; Subordinados: 03; 
Certificação PMP: Não; Maior nível de instrução: MBA 

Esse profissional afirma que a organização em estudo tem um dos melhores modelos do mercado 
quando se diz respeito ao desenvolvimento de carreira de seus colaboradores. 

‘há uma série de oportunidades de crescimento [...] permite que as pessoas, quando desejam, se 
desenvolvam e cresçam profissionalmente dentro da instituição [...] a organização preza muito por isso e 
há uma ampla divulgação sobre o programa que permite ao próprio profissional gerenciar os passos a 
seguir para ter crescimento profissional [...] é possível registrar quais são seus pontos fortes, quais seus 
pontos a serem trabalhados para melhorar [...] eu utilizo essa ferramenta e posso dizer que, conversando 
com meus colegas do mercado e pelas outras instituições financeiras onde já atuei, nunca vi nada igual”. 

Há treinamentos específicos para o gerenciamento de projetos afirma esse participante. Destaca 
nesse sentido a existência de treinamentos formais de negócio e de treinamentos técnicos, além da 
possibilidade de treinamento para se obter a certificação PMP: “a instituição te apoia com treinamentos 
para obter a certificação ou mesmo para você conhecer os fundamentos da metodologia de gerenciamento de 
projetos e aplicar no seu dia-a-dia”. 

Quando questionado a respeito da competência profissional mais importante para atuar como gerente 
de projetos esse participante ressalta a habilidade de comunicação como uma das capacidades 
fundamentais ao GP.  

“Eu acredito que em primeiro lugar posso destacar a comunicação [...] se você tem uma comunicação 
muito clara e eficaz, quando eu digo eficaz quero dizer transmitir uma informação que seja assertiva, 
você ganha credibilidade [...] quando você passa uma informação que acaba  não sendo aquilo que a 
pessoa interessada espera que aconteça, principalmente quando falamos em datas e cronograma e aquilo 
não acontece, o gerente de projetos perde credibilidade, as pessoas envolvidas no projeto também perdem 
a credibilidade e o próprio projeto acaba caindo em descrédito”. 

Figura 31 – Síntese da entrevista 2 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Aspectos relacionados com competências, desenvolvimento e a empregabilidade do GP 
Entrevistado 2 (continuação) 

O conhecimento dos processos da instituição e do negócio no qual o gerente de projetos está 
envolvido também são competências essenciais segundo esse respondente. Ele destaca que ter o 
detalhamento de como a instituição funciona auxilia os profissionais a conseguir caminhar pelos 
diversos processos e departamentos, facilita saber com quem atuar e permite conseguir respostas 
mais rápidas.  

Além disso, afirma ser complicado não conhecer o negócio no qual estará envolvido: 

“uma falha existe quando o gerente de projeto não conhece aquilo que vai gerenciar [...] mesmo 
seguindo os passos do gerenciamento de projetos é complicado não conhecer os detalhes de 
negócio com o qual vai trabalhar [...] antes de aplicar a gestão de projetos e para ter sucesso nos 
entregáveis do projeto é necessário conhecer o negócio”. 

Numa empresa multinacional, com o envolvimento de outros países e muitas pessoas diferentes, esse 
participante ressalta que a integração de todos os stakeholders para atingir o mesmo objetivo é um 
ponto crucial para o GP. 

“num projeto institucional há muitos interesses [...] cada área quer tratar o seu ítem com maior prioridade 
[...] se o gerente de projetos não tiver uma capacidade da gestão dessas expectativas ele não conseguirá 
desenvolver o projeto [...] conhecer as pessoas, fazer a gestão de expectativas, comunicar e saber definir 
as prioridades é esencial para o sucesso de projetos nesse contexto”.  

Complementando seus argumetos sobre competências essenciais, esse participante afirma que ter 
habilidades para a gestão de tecnologia, conhecer o todo, cada uma das fases de um projeto são 
também características que dão subsídios para atuar de forma eficaz como gerente de projetos. 
Destaca ainda que projetos eram desenvolvidos mesmo antes de se falar exatamente em processos 
para a gestão de projetos: 

“há vinte anos atrás não falávamos exatamente em gestão de projetos mas nós desenvolvíamos projetos 
simplesmente seguindo algumas fases de tecnologia [...] fases de iniciação, desenvolvimento técnico, 
depois a construção, testes e implantação [...] então se um gerente de projetos tem essa estrutura de 
projetos de tecnologia mesclada com os princípios para a gestão de projetos ele terá mais sucesso”. 

Ainda sobre a habilidade técnica para a gestão de tecnologia da informação, esse respondente afirma 
que muitos gerentes de projeto não tem formação em TI, são profissionais de negócio e/ou que 
buscaram uma certificação em processos de gerenciamento almejando a função de gerenciamento de 
projetos, sem antes terem uma formação mais profunda como base. 

“muitos não têm uma formação em TI ou têm uma formação em outras áreas e querem atuar em 
tecnologia como gerentes de projeto [...] tiram a certificação mas não tem uma experiência profissional 
ou preparação acadêmica para trabalhar como GP em tecnologia [...] para ter uma carreira consolidada 
como GP em TI, é preciso ter formação que pode ser em ciência da computação, em processamento de 
dados, em análise de sistemas [...] caso contrário, simplesmente como eu costumo falar, você será um 
“ateiro” de luxo [...] irá repassar cronograma, seguir as regras, mas não conseguirá atuar, não fará uma 
gestão de riscos eficiente, não terá uma boa gestão de cronograma e ficará dependente de outras pessoas 
[...] não adianta somente teoria da gestão de projetos [...] é necessário formação e vivência para uma boa 
gestão de projetos”. 

Ao ser questionado então sobre a ordem de importância entre três categorias para o desenvolvimento 
de competências, como o coaching, a vivência e o treinamento formal, esse profissional acredita 
fortemente que o treinamento formal (acadêmico em tecnologia da informação) é o primeiro, 
seguido de vivência e depois por coaching. 
 

Figura 31– Síntese da entrevista 2 (continuação) 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Aspectos relacionados com competências, desenvolvimento e a empregabilidade do GP 
Entrevistado 2 (continuação) 

Complementando os aspectos para o desenvolvimento de competência esse profissional declara fazer 
uso constante do feedback na busca por alavancar a performance de seus subordinados.  

“o feedback ajuda muito e eu o procuro usar sempre no momento da situação [...] não esperar daqui um 
ou dois meses para falar e então se eu vejo uma oportunidade de melhoria naquele momento eu já 
costumo conversar com a pessoa para que ela identifique onde precisa melhorar [...] isso é por 
experiência própria, pois eu tive uma gerente que usava esse procedimento e eu sou muito grato a ela [...] 
alguns pontos que no seu dia-a-dia você acaba não vendo é então o feedbak instantâneo [...] que te auxilia 
a perceber onde está a falha para conseguir na próxima vez, naquela situação, ter outras saídas e não 
aquela que você já utilizou”. 

A inibição é uma das principais dificuldades para o desenvolvimento do gerente de projetos, afirma 
esse participante. Nesse aspecto o respondente afirma que a inibição pode afetar negativamente a 
exposição e confiabilidade para as atuações do profissional: 

“eu vejo alguns gerentes de projeto sentados em suas mesas falando com as pessoas por ‘communicator’ 
ou por email e não vão ter o contato pessoal, não procuram conversar com as pessoas, evitam a exposição 
[...] isso dificulta esse profissional a passar segurança para as pessoas envolvidas no projeto [...] às vezes 
a pessoa que lê o email pode interpretar de uma outra forma e ouvindo o GP falar pessoalmente permite 
criar a segurança e confiabilidade necessárias com os stakeholders”. 

Nesse momento da entrevista , em que é falado da atitude pró-ativa do gerente de projetos como 
sendo o contrário da inibição, o participante sugere um curso de oratória e retórica como uma 
alternativa para alavancar esse aspecto.  

“eu acho importante a pessoa reconhecer que tem a inibição como limitador [...] se ela reconhece isso ela 
pode buscar formas para se aprimorar [...] isso é pessoal,  tem pessoa que é mais espontânea, extrovertida, 
mas tem pessoas que não [...] se ela quer se desenvolver, se quer ser um GP eficaz, então nesses casos eu 
costumo orientar as pessoas a procurar treinamentos como oratória e retórica, por exemplo”. 

Destaca-se por meio desse trecho da entrevista um ‘retorno’ ao tema comunicação como uma 
habilidade primordial ao gerente de projetos. A capacidade de se expor, de conversar, de falar em 
público pode ser desenvolvida em treinamentos formais, segundo esse participante. 

“como eu comentei da comunicação, da exposição [...] o gerente de projetos estará à frente de tudo, não 
é? [...] entao é valioso ele ter essa competência muito refinada [...] para isso então esses treinamentos que 
eu sugeri, ajudam”. 

Sobre empregabilidade do GP este participante acredita ser fácil migrar entre empregos justamente 
pela carência de mercado em profissionais com essa capacitação, porém ressalta que não basta ter a 
vaga e migrar, é preciso ser competente o suficiente para manter-se na empresa. Nesse sentido 
destaca a importância de adequação das capacidades do profissional à vaga almejada ou conquistada.  

“o mercado tem hoje uma defasagem muito grande de GP, só que não basta migrar, você tem que se 
consolidar naquela empresa, caso contrário você vai ficar migrando e migrando [...] como eu comentei 
antes, ter o conhecimento da área de tecnologia é essencial para a empregabilidade, além do networking  
[...] no momento de optar por migrar é preciso saber algo sobre a estrutura da empresa e se você vai 
conseguir desenvolver o seu papel como GP”. 

Esse profissional declara participar de processos de recrutamento de gerentes de projeto e que 
identifica a certificação PMP como a característica mais comum entre eles. Contudo afirmou ser raro 
a formação básica em tecnologia associada à vivência em gestão de projetos.   

Por fim, esse participante acredita que há nessa organização um forte alinhamento da metodologia 
interna com as práticas recomendadas no mercado para o gerenciamento de projetos.  

Figura 31 – Síntese da entrevista 2(continuação) 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Aspectos relacionados com competências, desenvolvimento e a empregabilidade do GP 

Entrevistado 3: Idade: 50 anos; Tempo em GP na empresa: 13 anos; Sexo: Masc; Subordinados: 27; 
Certificação PMP: Sim; Maior nível de instrução: Superior 

Esse profissional destaca a existência de um programa amplo de desenvolvimento, para qualquer 
profissional que deseja ter o cuidado de planejar sua carreira. Neste programa é possível registrar e 
entender qual seu momento de carreira e estabelecer uma ‘ponte’ para o próximo passo. 

“especificamente na questão de gestão de projetos temos uma série de treinamentos, sejam eles 
através de e-learning ou presenciais que permitem ao gerente de projetos desenvolver as suas 
habilidades dentro da organização [...] somos uma empresa associada ao PMI e temos um grupo 
forte de trabalho e de estudo [...] que traz conhecimento e incentiva os profissionais a mostrar os 
seus trabalhos [...] temos a semana da gestão de projetos dentro da organização [...] então existe 
uma série de eventos e modelos que permitem estabelecer um plano de desenvolvimento no 
mundo da gestão de projetos”. 

Ressalta, porém que tanto o mercado quanto o banco objeto deste estudo tem exigido atitude dos 
profissionais: 

“se você quer cuidar da sua carreira ou se você quiser cuidar de um empreendimento porque sua carreira 
também é um empreendimento [...]você precisa dar o primeiro passo, ter a atitude de entender que isso 
faz parte de um processo de planejamento [...] cuidar e investir para ter resultados [...] eu diria que hoje o 
skill que buscamos na maioria dos profissionais, quando eu falo do gestor de projetos ainda mais, é a 
pessoa ter a atitude, a atitude de poder liderar algumas coisas relacionadas a mudanças, a planejamento 
para que as coisas aconteçam”. 

A respeito do perfil requerido para atuar como gerente de projetos nessa organização, o participante 
lista, alguns prioritários, nessa ordem de relato: a) skills técnicos, referindo-se, por exemplo, a 
certificações PMP ou PRINCE (Project In a Controlled Environment);  b) experiência em volume de 
horas trabalhadas em projetos; c) gestão de projetos para planejamento, matriz de risco, plano de 
comunicação, entre outros. 

“importantíssimo ele conhecer essas disciplinas e as ferramentas associadas e essas disciplinas, mesmo 
que as disciplinas não sejam hoje parte do portfólio de ferramentas do banco, mas se eu tenho alguém que 
venha aqui com um bom modelo de um plano de comunicação, que faça uma boa análise de stakeholder e 
saia com um plano baseado em experiências dele em outras atividades, em outros trabalhos, em outras 
organizações, eu não tenho problema nenhum em aceitar isso e vamos dizer: o skill técnico para mim é 
meu ‘business as usual’, meu dia-a-dia em projetos”. 

Em termos de características pessoais (soft skills) o participante destaca ser fundamental a 
capacidade de estabelecer e manter bons relacionamentos, coisa que julga ser difícil medir numa 
entrevista de emprego. Apesar disso afirma que “nas entrevistas gostamos de colocar modelos situacionais 
e ver como a pessoa se comporta [...] estressamos esses modelos como se fossem os stakeholders cobrando da 
pessoa no dia-a-dia”. 

Nesse contexto, afirma que o relacionamento é a competência mais importante para o gerente de 
projetos ser bem sucedido.  

"entender como a pessoa se comporta, como ela estabelece o relacionamento, como ela mantém esse 
relacionamento, como ela consegue estabelecer um ‘conta corrente’ de pontos positivos e negativos com 
as pessoas com quem ela interage, isso é fundamental hoje e eu diria que dentro desta organização isso 
realmente é primordial porque temos que influenciar muitos níveis dentro da organização, para venda e 
entrega de projetos, sejam eles locais, regionais, globais, internos ou externos, então muitas vezes você 
tem que vender a sua idéia de maneiras um pouco diferenciadas e entender se esse seu relacionamento 
permite que essas ideias sejam vendidas para as pessoas certas”. 

 
Figura 32 – Síntese da entrevista 3 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Aspectos relacionados com competências, desenvolvimento e a empregabilidade do GP 
Entrevistado 3 (continuação) 

Novamente referindo-se à atitude, o participante destaca: “ a atitude de liderança [...] ser uma pessoa que 
possa liderar os empreendimentos ou os projetos [...] eu não estou contratando um simples GP para fazer 
cronograma, um plano de comunicação, emitir status reporte, não, não [...] eu quero que ele lidere aquele 
assunto ‘cutucando’, influenciando, fazendo com que as coisas aconteçam, criticando, sendo realmente ‘o 
dono’ daquele empreendimento como se fosse a construção da casa dele”. 

Resiliência é uma característica também ressaltada como importante para atuar como gerente de 
projetos, segundo esse participante. 

“uma grande dificuldade é a curva de aprendizado para que a pessoa conheça os processos, 
procedimentos e atividades da organização [...] então eu não diria que é um perfil, mas uma pessoa que 
seja resiliente [...] eu acho que a resiliência é um skill muito forte e necessário”. 

“é como dizer: eu entendo que talvez não seja a melhor maneira, os processos, os procedimentos não são 
os melhores, porém nós temos que seguí-los [...] então absorva isso de tal forma que você os entenda e 
possa influenciar uma mudança [...]muitas vezes nós temos pessoas que chegam do mercado e querem 
trazer seus processos, seus procedimentos [...] e eu volto a dizer, não que eu não os veja, analise ou 
aceite, mas independente disso eu tenho os meus aqui e preciso seguí-los”. 

Desse modo, resume em skilss técnicos, skills de relacionamento, liderança e resiliência como 
características fundamentais para a gestão do gerente de projetos no contexto dessa organização. 

Quando se trata dos meios para o desenvolvimento do GP, o entrevistado acredita que isso depende 
do modelo de gestão e, no seu caso afirma adotar o coaching como importante caminho para 
amadurecer as capacidades de sua equipe de 27 profissionais, na qual a grande maioria é gerente de 
projetos.  

Relata também buscar a adequação de capacidades, dar tarefas desafiadoras para o amadurecimento 
e evolução do indivíduo, além de estabelecer grupos para troca de experiências. 

“procuro entender a maturidade de cada GP para poder desafiá-lo em algum projeto mais complexo [...] 
fazemos alocação normalmente avaliando o perfil, o skill ou o quanto esse indivíduo é maduro para 
assumir a gestão de um projeto [...] procuramos adequar algumas habilidades de algumas pessoas com 
projetos [...] se a pessoa não tem ainda uma maturidade boa em trabalhar com conflitos, então eu não o 
coloco trabalhando com stakeholders que trabalham normalmente com conflitos [...] damos coaching [...] 
fazemos planos de desenvolvimento individuais [...] fazemos peer review, ou seja a revisão de pares, num 
grupo onde eu trago o GP para falar do projeto X e um outro GP que não conheça do projeto [...] e nos 
vamos falar sobre a administração desse projeto [...] da gestão [...] dos documentos [...] de como está 
sendo a análise de stakeholders, a comunicação [...] então eu tenho uma pessoa que tem também skills de 
gestor de projetos olhando aquilo com outros olhos, talvez criticando, falando, agregando valor [...] então 
o peer review temos praticado, como se fosse um workshop para troca de experiências”. 

Ainda sobre o modelo de gestão, no aspecto de quem gerencia os gerentes de projeto, esse 
participante demonstra que é a ação e papel do gestor também um meio fundamental de estímulo, 
pois é o gestor quem deve estar atendo em tirá-lo sempre da ‘zona de conforto’, quem deve dar 
oportunidades de exposição e influenciá-lo na busca pelo crescimento. 

“em reuniões onde eu tenho stakeholders importantes, não sou eu quem vai lá dar a cara sozinho não [...] 
eu levo o gerente de projetos junto comigo para que ele tenha exposição, para que ele entenda contextos, 
para que ele entenda que de vez em quando tomamos algumas ações ou decisões que na cabeça dele pode 
não fazer sentido, mas que quando ele entende o contexto como um todo, faz sentido”. 

Esse participante declara que, em ordem de importância, os aspectos que mais promovem o 
desenvolvimento do GP são: 1) a vivência; 2) o coaching; e 3) o treinamento formal. 

“aquilo que você vivencia, sofre ou sente, é aquilo que você consegue assimilar e entender mais 
rapidamente”. 

Figura 32– Síntese da entrevista 3 (continuação) 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Aspectos relacionados com competências, desenvolvimento e a empregabilidade do GP 
Entrevistado 3 (continuação) 

Quando questionado sobre os aspectos que facilitam o desenvolvimento de competências na 
organização, o entrevistado responde apontando para aspectos que facilitam a ‘aceitação’ e destacam 
a gestão de projetos como premissa para o sucesso. Nesse sentido ele detalha que: 

“somos uma organização associada a alguns órgãos que entendem de gerenciamento de projetos [...] 
temos um nível de relevância e importância no assunto gestão de projetos [...]  quando a organização 
planeja o orçamento já pensa em dois aspectos: ‘run de bank’ e ‘build the bank’[...] run the bank é para 
manter o dia-a-dia da organização, é o investimento chamado de OPEX (operational expenditure) e o 
build the bank  ou CAPEX (capital expenditures) para fazer algo de novo e conseguir mais receita para 
crescer no mercado [...] isso me leva à necessidade de criar e fazer novos empreendimentos e ter 
competências de gestão de projetos dentro da organização”. 

Sobre os fatores que podem dificultar o aprendizado e o desenvolvimento dos profissionais, o 
entrevistado afirma ser justamente o fato de ser uma empresa de estrutura muito complexa em 
função do seu tamanho, procedimentos e processos necessários para controlar uma organização 
desse tipo.   

No quesito empregabilidade o entrevistado volta a falar da atitude do profissional em cuidar de sua 
própria carreira. Afirma: “ você é CEO (Chief Executive Officer) de sua própria carreira [...] você escolhe 
[...] é a atitude consigo mesmo [...] é a atitude de saber se você quer uma carreira disso ou daquilo”. 

Nesse trecho da entrevista o participante ressalta um importante limitador para a mobilidade ou 
atitute pró-ativa: a ‘zona de conforto’. 

“alguns fatores nos levam a uma zona de conforto [...] ficamos confortáveis com um salário no final do 
mês, ficamos confortáveis com o a participação nos lucros, ficamos confortáveis com os demais 
benefícios [...] fatores aconchegante para mim [...] então é a atitude de você com você mesmo, de sair 
dessa zona de conforto e se colocar desafios e algumas novas metas para sair daquele marasmo [...] e 
buscar algumas ações para continuar se desenvolvendo, estudando, fazendo relacionamentos [...] a 
empregabilidade assim me parece ser uma coisa muito natural, mas você precisa ter o impulso”. 

Nesse sentido e ainda falando de atitude e impulso, o entrevistado mostra que esses fatores também 
dependem de pré-disposições e necessidades do indivíduo e do quanto ele acredita que pode ser 
recompensado.  

“o que te motiva? o que te leva ? tem fases na vida, não é? então alguns agora estão super empolgados 
trabalhando porque têm filhos pequenos e precisam colocar o leite dentro de casa, não é? [...] então é uma 
espécie de incentivo, um impulso”. 

“cabe ao gestor, ao coordenador, entender essas coisas e motivar [...] não adianta eu deixar o cara o tempo 
todo fazendo projetos regulatórios, uma hora ele cansa [...] então é necessário fazer talvez umas 
mudanças de risco, com jeito, com sabedoria, mas trocar o cara que esta fazendo aqueles projetos super 
legais e colocá-lo num regulatório e vice e versa”. 

O participante afirma que a gestão do desenvolvimento de competências é também uma forma de se 
preocupar com a retenção de talentos e relata: 

 “é a atitude das pessoas e a atitude do gestor em não deixar as pessoas num nível de comodismo ou de 
satisfação e marasmo [...] associando essas duas coisas sai um plano para que a pessoa entenda 
definitivamente que ela precisa crescer, que tem que mudar e evoluir pois a qualquer hora aquela 
‘cadeirinha’ dela pode não estar mais lá, pode sumir [...] e então seria assim: não tem problema, eu vou 
para qualquer cadeira”. 

Figura 32– Síntese da entrevista 3 (continuação) 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Aspectos relacionados com competências, desenvolvimento e a empregabilidade do GP 
Entrevistado 3 (continuação) 

Ser irriquieto, estar disponível, ter atitude colaborativa te leva a ter empregabilidade, afirma. Assim, 
referindo-se a ele mesmo, declara: 

“tenho 13 anos de banco e eu fui contratado aqui para ser arquiteto de sistemas, depois de 6 meses eu 
tinha que cuidar da auditoria, depois eu fui cuidar da metodologia, depois eu fui cuidar do financeiro, 
então eu fui cuidar de vendor management, então [...] assim ‘mas fulano, porquê? você pediu isso?’ [...] 
eu não preciso pedir, eu gosto, as coisas começam a chegar e é essa atitude de estar irriquieto, disponível 
para ajudar e mudar, é a tua disponibilidade que te tira de uma situação de comodismo e te mostra 
oportunidades que podem te garantir empregabilidade e em tudo isso que eu falei, em todas as funções, eu 
usei conceitos de gestão de projetos”. 

“então eu acho que é essa a atitude que faz seu nível de empregabilidade ser alto”.  

Quando se trata de comentar que competências são abundantes o entrevistado faz uma reflexão 
sorrindo. Fica claro nesse ponto certa apreensão ou dúvida quanto aos profissionais terem a 
competência na teoria e não saberem ou não conseguirem praticá-las.  

“talvez as competências técnicas sejam as mais perceptíveis numa entrevista [...] então tecnicamente 
falando de gestão de projetos eu acho que isso já se entende ou se sabe mais ou menos o que é [...] eu não 
estou dizendo que se faz bem, é diferente [...] por exemplo, a maioria de pessoas que eu entrevistei para 
uma vaga de GP não ficava assustada quando eu perguntava o que era um caminho crítico, ele sabia me 
responder o que era um caminho crítico [...] agora quer dizer que esse cara pratica depois que eu o 
admiti? ele pratica isso na organização? aí é que está, o indivíduo não pratica, isso é muito engraçado, o 
cara sabe o que é mas não pratica [...] então eu tenho uma dúvida se não pratica porque nunca usou em 
profundidade ou se ele não tem tempo hoje, dado o contexto dessa organização [...] assim o skill técnico, 
parece ser o conhecimento mais abundante”. 

Ao ser questionado sobre competências que são raras e que podem fazer grande diferença, reforça 
ser: “o perfil de liderança, ter pessoas com atitude para fazer bons relacionamentos, ter atitude para entender 
que é preciso ser ‘dono’ daquele empreendimento, é ter robustez em atitude, é falar que isso é meu e eu vou 
para frente com força para conseguir as coisas que eu quero, é como dizer ‘eu estou me comprometendo e 
entrego isso e digo que será assim, e assim, e assim’, é gerar confiança”. 

Volta a salientar porém que a organização tem um nível de complexidade alta que faz com que as 
pessoas gastem energia e invistam tempo em coisas com menor importância ou relevância: 

“não estou colocando culpa na organização, porque nós somos a organização e podemos mudar isso, mas 
é importante lembrar que temos um nível de complexidade grande, que faz com que as pessoas gastem 
energia em coisas de menor relevância e aquilo que teria importância ela gasta menos tempo [...] então é 
tamém culpa do gestor por não ter orientado”. 

Por fim, o entrevistado descreve sobre o alinhamento das áreas do conhecimento em gestão de 
projetos do PMI, com os processos internos da organização. 

“temos um conjunto de 10 disciplinas que fala sobre governança de TI [...] elas cobrem basicamente todas 
as áreas de conhecimento de TI e estão baseadas em algumas práticas e algumas bibliotecas importantes 
que são de utilidade pública, como ITIL, COBIT e PMI [...] quando eu falo que o banco adotou uma 
metodologia própria, baseadas nestas três grandes fontes de informação, eu entendo que estamos muito 
próximos de falar que existe uma ligação forte com áreas de conhecimento do PMI”. 

Figura 32– Síntese da entrevista 3 (continuação) 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Aspectos relacionados com competências, desenvolvimento e a empregabilidade do GP 

Entrevistado 4: Idade: 36 anos; Tempo em GP na empresa: 3 anos; Sexo: Masc; Subordinados: 6; 
Certificação PMP: Não; Maior nível de instrução: Mestrado 

Assim como os demais entrevistados, o participante número 4 destaca a existência de programas 
para plano de carreira e desenvolvimento. 

“as politícas de desenvolvimento institucionais são elaboradas pelo RH para todos os funcionários, nos 
países e nas diversas áreas [...] disponível na intranet e respeitando legislações locais [...]  para gerentes 
de projeto a empresa pode, por exemplo, reembolsar o valor pago pela prova de certificação, mas isso não 
tem sido amplamente divulgado. Existem alguns treinamentos específicos que auxiliam o gerente de 
projetos, desde ferramentas de apoio à gestão de projetos, passando por gestão de pessoas, gestão do 
tempo, entre outros, nos modos presencial e e-learning”. 

Quando se diz respeito a habilidades requeridas e fundamentais para atuar como gerente de projetos 
nessa organização, o participante afirma ser o relacionamento a habilidade primordial e de fator 
crítico para o sucesso em projetos.  

“relacionamento é a maior habilidade e fator crítico de sucesso de um gerente de projeto [...] em seguida, 
habilidades, tais como a gestão do tempo, escopo, custo, fornecedores [...] e as soft skills também são 
necessárias, tendo o gerente de projetos persistência, dinamismo, facilidade de adaptação, rápida absorção 
de conhecimento, saber ‘navegar’ na estrutura organizacional [...] precisa ter e transparecer maturidade e 
experiência no cargo”. 

Nesse sentido nota-se alguns aspectos nas entrelinhas do discursso. Este participante procura 
destacar a necessidade de habilidades técnicas para a gestão atreladas às características pessoais do 
indivíduo as quais apontam também para a atitude do profissional. Ser persistente e ter dinamismo 
para conseguir alcançar os objetivos do projeto, ter e transparecer maturidade e experiência, gera 
confiança nas partes interessadas no projeto e assim por diante. 

Conhecer o mercado, estratégias da empresa e o negócio bancário também são habilidades 
destacadas por esse entrevistado. 

“conhecer as principais estratégias e processos do segmento bancário (conta corrente, tesouraria, crédito, 
finanças, risco, corretora, produtos, investimentos, etc) para implantar ou evoluir em sistemas que sejam 
escaláveis, modularizados, parametrizáveis, e com isso sejam os melhores do mercado, mercado este 
altamente acirrado, com bancos apresentando altos balanços, grandes investimentos em tecnologia, 
reduções de margens e de custos”. 

Nesse contexto o participante destaca o cenário do segmento financeiro como aquele que tem gerado 
importantes desafios e a necessidade de inovação para ser competitivo. Nesse quesito, ter gerentes de 
projetos que conheçam o negócio e as estratégias desse mercado faz diferença positiva em projetos. 

Sobre as oportunidades, meios ou instrumentos disponibilizados pela empresa para desenvolvimento 
de competências do gerente de projetos, o entrevistado afirma que a empresa disponibiliza 
treinamentos presenciais e e-learnings, porém relata que alguns poucos líderes seniores tem a 
disponibilidade para realizar coaching ou mentoring, ou seja, nesse caso o apoio de alguém mais 
experiente nos processos de gestão de projetos. 

“não há na empresa um programa estruturado de mentoring ou coaching e alguns gerentes seniores ou 
heads decidem fazer isso por iniciativa própria [...] certamente programas estruturados ajudariam os 
gerentes de projetos a desenvolverem e/ou alavancarem suas competências”. 

 
Figura 33 – Síntese da entrevista 4 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Aspectos relacionados com competências, desenvolvimento e a empregabilidade do GP 
Entrevistado 4 (continuação) 

“de forma estruturada existe o processo de avaliação de performance e metas anual, oportunidade na qual 
são repassados feedbacks para melhoria [...] alguns gestores são mais pró-ativos e fazem feedbacks no 
momento do fato ocorrido, acelerando assim o processo de crescimento do profissional [...] alguns 
gerentes de projeto no início de suas carreiras fazem operação carrapato, que consiste em acompanhar um 
gerente mais experiente em duas atividades para aumentar o aprendizado. 

Este profissional afirma que a vivência é o principal meio para o desenvolvimento de competências. 
“a maior oportunidade de desenvolvimento claramente é hands-on, ou seja, nos projetos do dia-a-dia, 
obrigando o profissional a se desenvolver, mas muitas vezes de forma não organizada/estruturada, 
ocasionando alguns retrabalhos”. 

Ao ser questionado a respeito de aspectos que podem facilitar ou dificultar o desenvolvimento de 
competências na organização esse participante relata:  

“de forma geral as pessoas estão altamente atarefadas, diminuindo assim as oportunidades de aprendizado 
e desenvolvimento de competências. tambem não há processo estruturado de welcome program, portanto 
muitas pessoas acabam aprendendo os processos na tentativa e erro [...] o que facilita é que boa parte dos 
gerentes de projeto escolhidos possuem muito boa vontade e persistência para ir atrás do aprendizado 
necessário para serem mais eficientes em suas tarefas”. 

No tema empregabilidade do gerente de projetos e questionado sobre o impacto dos meios 
disponíveis para o desenvolvimento na empregabilidade do gerente de projetos, o entrevistado relata 
ser a atitude e a história bem sucedida na gestão de projetos o fator que garante sua empregabilidade. 

Nesse aspecto afirma que ser capaz de absorver conhecimento de forma rápida e principalmente ser 
pró-ativo para buscar o desenvolvimento constante são fatores que afetam positivamente a 
empregabilidade do gerente de projetos. 

“gerentes que se destacam na condução de seus projetos possuem maior chance de manter sua 
empregabilidade.  [...] obviamente gerentes de projeto que absorverem o conhecimento necesssário de 
forma rápida, aumentarão as chances de empregabilidade [...] gerentes de projeto contratados como 
prestadores de serviço precisam ‘correr’ mais ainda que os gerentes de projetos funcionarios da 
instituição, pois comumente são apenas encarados como commodities’ [...] gerentes que procuram 
oportunidades como mentoring, coaching e até mesmo treinamentos e experiências em projetos 
inovadores, também aumentam suas chances de empregabilidade.  

O entrevistado afirma que apesar da redução de instituições financeiras na país, o gerente de projetos 
especialista nesse segmento e com experiência vivida em projetos para esse mercado, tem alto fator 
de empregabilidade. 

“de forma geral, gerentes de projeto em instituições bancárias possuem maior empregabilidade que 
demais setores da economia, em situações normais de mercado”.  

“o mercado bancário viveu um momento de forte consolidação, com aquisições e fusões e por isso o 
número de instituicoes financeiras diminuiu, bastando conferir o número de bancos no Brasil em 1995 e 
agora [...] esse fato poderia tornar mais dificil a mobilidade para outra instituição pelo simples fato de 
haver um número reduzido de empresas nesse setor [...] por outro lado, o gerente de projetos que possuir 
experiência vasta neste mercado, tendo atuado em uma instituição de forma a conhecê-la por completo e 
passando por vários projetos, em várias áreas, aumenta a chance de sucesso de ser aceito em uma outra 
instituição”. 

No que diz respeito a participar de processos de contratação, em entrevistas e seleção de novos 
gerentes de projeto, o entrevistado afirma fazer parte dessas etapas e também é responsável pela 
procura de profissionais e por decidir ou não pela contratação. 
 

Figura 33 – Síntese da entrevista 4 (continuação) 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Aspectos relacionados com competências, desenvolvimento e a empregabilidade do GP 
Entrevistado 4 (continuação) 

Nesse contexto afirma ser raro encontrar na prática gerentes de projeto que entendem do negócio, 
sistemas e processos envolvidos. Afirma que “estes sim fazem a diferença”. Destaca ainda que é 
frequente a falta de conhecimento, falta de inteligência e até mesmo de raciocínio e boa vontade. 

“impera no mercado e em particular nas novas gerações a falta de conhecimento e de inteligência [...] eles 
querem fazer pouco e crescer em curto prazo, queimando etapas importantes de formação [...] é cada vez 
mais raro os gerentes de projeto que entendem do negócio, sistemas e processos envolvidos [...] em 
contraponto há aqueles que focam apenas em cromograma, custo e escopo, ou pior ainda os gestores de 
datas, que focam apenas em saber datas e em saber o status da atividade, se está verde, amarela, ou 
vermelha, usando regras ineficazes [...] isso é fácil, estagiário faz [...] difícil é prever atrasos, monitorar 
devidamente os riscos, planejar contingências”. 

Esse participante coloca a seguinte ordem de importância para o desenvolvimento de competências 
do gerente de projetos: 1) ter vivência; 2) ter possibilidade e buscar o coaching; 3) ter acesso e 
buscar treinamentos formais - presenciais e depois e-learnings. 

Esse entrevistado em particular não acredita haver nessa organização um forte alinhamento com as 
práticas para o gerenciamento de projetos e ressalta um possível desalinhamento entre as áreas de 
negócio e de tecnologia quanto a importância da gestão de projetos.  

“infelizmente vejo muita gente intulando-se gerente de projetos, mas na verdade são meros controladores 
de data e querem saber se determinada atividade está atrasada ou não [...] de modo geral o time de 
tecnologia está mais preocupado com a gestao de projetos do que ás áreas de negócio e isso é um erro, 
pois a empresa inteira precisa estar orientada para a gestão de projetos [...] tem muita coisa que não 
envolve somente tecnologia [...] cito como exemplo uma iniciativa atual de minha responsabilidade: 
metade é tecnologia, outra metade é formulário, processo, políticas, procedimentos, que se não houver 
uma gestão eficiente de projetos, o projeto como um todo fracassa [...] e não adianta no final dizer que 
tecnologia implantou e fez sua parte, é preciso ver o todo para ter êxito [...] a maioria dos gerentes de 
projeto possui visão míope e focam apenas em TI”. 

Por fim esse participante cita que processos de gestão em outros países, como EUA, Alemanha e 
Inglaterra, estão melhor definidos, conjuntamente com melhor definição de papéis e 
responsabilidades.  

“ter um processo melhor definido facilita a gestão de projetos e o desenvolvimento estruturado de 
programas de treinamento, coaching, mentoring, etc [...] no Brasil há muita dependência de pessoas, pois 
o conhecimento não está formalizado nos documentos e processos das empresas [...] isso faz que os 
gerentes de maior relacionamento e pró-atividade tenham performance melhor que os demais”. 
 

Figura 33 – Síntese da entrevista 4 (continuação) 
Fonte: elaborado pelo autor 


