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RESUMO 

Um novo composto de métodos, ferramentas e mecanismos de governança surgiu para 

atender as novas necessidades do mundo moderno (Levitt, 2011). Apresenta-se, portanto, o 

gerenciamento de projetos contemporâneo com essas novas tendências devido a globalização, 

o crescimento da internet e as inserções das tecnologias de informação (TI) colaborativas, ou 

seja, das tecnologias da Web 2.0. Nesta nova realidade tem-se uma maior cooperação e 

participação dos recursos humanos (RH), sendo que esses se destacam por, cada vez mais, 

serem capazes de se autogerenciar e de serem criativos (McDonald, 2011). Neste contexto, 

busca-se responder a seguinte questão de pesquisa “Quais são as competências individuais no 

paradigma de gerenciamento de projetos 2.0 na área de Tecnologia da Informação?”. Com o 

objetivo de analisar como se apresentam as competências individuais no paradigma de GP 2.0 

na área de TI. Para tanto foi utilizado o método qualitativo com realização de grupo focal e de 

entrevistas individuais para responder as cinco proposições levantadas neste estudo. Conclui-

se que o ambiente mais volátil, em constantes mudanças, fez com que o GP sofresse 

mudanças para atender as necessidades. A tecnologia colaborativa influencia diretamente na 

gestão atual, bem como influencia os recursos humanos que cresceram com a internet e os 

métodos ágeis. Embora ainda recente na literatura, como levantado ao longo da parte 

exploratória neste trabalho, o gerenciamento de projetos 2.0 já está em desenvolvimento no 

campo prático há anos. Boa parte das competências identificadas no GP 1.0 permanece 

inalterada e outras competências ganham novas formas. Através do estudo exploratório foi 

levantada uma lista das habilidades contidas nos conjuntos de competências pessoais, de 

comunicação, interpessoal e de negócio e negócio do gerenciamento de projetos 2.0. Este 

estudo contribuiu com as áreas de pesquisa de competências de RH e de gerenciamento de 

projetos, com uma pesquisa exploratória das competências de RH no GP 2.0. Buscou-se 

contribuir também com o âmbito prático, ou seja, com as organizações no que tange as 

avaliações de competências nos processos de recrutamento e na manutenção dos recursos 

humanos que atuam nos projetos contemporâneos, através do framework avaliativo de 

competências. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gerenciamento de Projetos Tradicional; Gerenciamento de Projetos 

2.0; Web 2.0; Recursos Humanos; Competências Individuais. 
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SUMMARY 

A new composite of surgical governance methods, tools and mechanisms to meet as new 

needs of the modern world (Levitt, 2011). IT, technologies, technology, the growth of the 

Internet and collaborative information technologies (IT), ie Web 2.0 technologies. A new 

reality has a great base and participation of human resources (HR), being able to self-manage 

and to be creative (McDonald, 2011). In this context, the following research question is 

asked: "What are the individual competencies of human resources without a 2.0 project 

management paradigm in the area of Information Technology?". With the objective of 

analyzing how it presented itself as individual competences of the human resources without 

paradigm of GP 2.0 in the area of IT. For that, the qualitative method with focus group and 

individual interviews was used to answer as five propositions raised in this study. We 

conclude that the more volatile environment, in changes, caused the GP to undergo changes 

to meet as needs. Collaborative technology directly influences the current administration as 

well as the influence of human resources that create an internet and methods. It still exists in 

the literature, as raised throughout the part in the lab, project management 2.0 has already 

been under development in the practical field for years. Much of the competency identified 

not GP 1.0 remains unchanged and other competencies gain new forms. Through the 

exploratory study has been lifted a list of competencies contained in our sets of competencies, 

communication, interpersonal and business and project management 2.0 business. This study 

contributed as research areas of HR competencies and project management, with an 

exploratory research of HR competencies in GP 2.0. It was also sought to contribute to the 

practical field, that is, to the notions of process distribution in the processes of recruitment 

and maintenance of the human resources that work in contemporary projects, through the 

evaluation framework of competencies. 

 

KEYWORDS: Traditional Project Management; Projects 2.0 Management; Web 2.0; Human 

Resources; Individual Competencies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 As novas tecnologias oferecem recursos mais sofisticados para integração 

multifuncional, mobilidade e capacidade de resposta mais rápida, exigindo competências dos 

recursos humanos para atuar nesses ambientes para uma maior eficácia (Thamhain, 2005). A 

partir de aplicações interativas, os usuários passaram a expressar suas ideias e conhecimentos, 

confirmando que o momento não é voltado somente ao desenvolvimento de tecnologia, mas 

também para uma grande mudança no método de comunicação (Seo & Lee, 2016). Esses 

usuários são pessoas ativas em um ambiente colaborativo, que visa a interação das pessoas 

por meio de recursos da internet. 

No novo cenário competitivo delineado pela globalização, caracteriza-se o rápido 

desenvolvimento de novas tecnologias da informação (TI) e também um ambiente de negócio 

dinâmico. Visto que, tipicamente, o foco da gestão sempre foi voltado para eficiência, 

desempenho operacional, controle de tempo e orçamento, hoje tem-se a organização 

concentrando esforços no desenvolvimento de projetos, frente a uma busca da vantagem 

competitiva no mercado (Shenhar, 2004), o que culmina em um gerenciamento de projetos 

(GP) mais eficaz e eficiente. 

O gerenciamento de projetos sistemático constitui-se de métodos, ferramentas e 

modelos para apoiar a execução dos projetos (Carvalho, Patah & Bido, 2015). Contudo, as 

estruturas da maioria das organizações são lentas e burocráticas, mostrando que os modelos 

antigos de gerenciamento de projetos (chamado de GP 1.0), podem apresentar dificuldades 

para fornecer respostas rápidas a um ambiente em constante mudança (Baptista, Santos, 

Páscoa & Sändig, 2016). Logo, surgem alterações significativas no gerenciamento 

contemporâneo de projetos com maior ênfase na colaboração entre as pessoas, por meio da 

inclusão de aplicativos tecnológicos orientados a Web 2.0 (Filev, 2008). Sendo assim, existe 

uma necessidade de lidar com essas novas contingências de projetos mais dinâmicos e 

imprevisíveis, emergindo assim, um conjunto de métodos que alguns autores passaram a 

chamar de gerenciamento de projetos 2.0 (Levitt, 2011). 

Em paralelo à evolução do gerenciamento de projetos, ocorreu o avanço e o 

desenvolvimento da TI, destacando-se o crescimento da internet. Um outro elemento muito 

significativo foi a chegada da chamada “web social”, conhecida como web 2.0, que aproveita 

a plataforma WEB de forma colaborativa com muitas interações, enfatizando a interação 

social das pessoas, além de alavancar a inteligência coletiva (Murugesan, 2007). A “internet 
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como plataforma”, apresentada em 2004, com o termo "web 2.0” (Musser & Reilly, 2007), 

possibilitou a expansão das tecnologias baseadas na internet, como redes sociais e aplicativos 

de celulares. As aplicações tecnológicas mais interativas permitem que as pessoas expressem 

suas ideias e conhecimentos, mostrando um destaque não somente no desenvolvimento das 

TI, mas para uma grande mudança no método de comunicação e nos comportamentos das 

pessoas (Seo & Lee, 2016). 

Para Levitt (2011), as pessoas que nasceram nos anos 90 e 2000, que atualmente 

fazem parte do núcleo de recursos humanos (RH) dos projetos, não cresceram apenas na era 

da internet, mas na era da web 2.0. Logo, a web 2.0, que têm revolucionado a comunicação 

interpessoal, facilitando o trabalho colaborativo e aproveitamento da inteligência coletiva 

(Câmara, Soares, Tessi & Chaves, 2015), impacta os novos perfis profissionais que estão 

surgindo no mercado. McDonald (2011) enfatiza que essa nova geração é a primeira a ser 

plenamente alfabetizada na “internet”, destacando-se que estão conectados 24 horas nos 7 

dias da semana via dispositivos móveis. Esses novos perfis dizem respeito a uma recente 

geração com um comportamento fundamentado em suas vivências ligadas diretamente a 

internet (McDonald, 2011) e que exigem mudanças na gestão de RH das organizações. 

A gestão pode enfatizar diferentes dimensões, como: humana, financeira, 

tecnológica, etc., sendo que a garantia do sucesso do projeto depende muito do desempenho 

colaborativo dos membros que o compõe (Ollus, Jansson, Karvonen, Uoti & Riikonen, 2011). 

McDonald (2011) argumenta que um dos novos desafios da gestão é o de desenvolver e 

educar os funcionários que são capazes de se autogerenciar e de serem criativos, pois essa 

nova geração é que irá conduzir a transição para a chamada “gestão 2.0”. Castells (2004) 

considera que as tecnologias de informação são complexas e interativas, desta forma exigem 

uma habilidade para usar e recombinar a capacidade dos indivíduos, não somente no que 

tange as competências, mas também em termos de capacidade criativa e de evolução com as 

organizações.  

Deal (2007) ressalta que, no geral, a demografia do local do trabalho moderno está 

mudando e, com ela, surgem mudanças nos valores, atitudes e comportamento das pessoas. 

Destacam-se algumas características dos novos recursos humanos como capacidade de 

autodisciplina, aprendizado e controle de tempo, capacidade de se expressar claramente ao 

escrever, atitude positiva em relação ao papel da tecnologia, objetivos claros com 

conhecimento prévio e competências para saber o que fazer com o conteúdo que estão 

recebendo (Palacios-Marqués, Cortés-Grao & Carral, 2013). 
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No ambiente atual, as competências dos envolvidos em projetos evoluem 

continuamente (Eskerod, 2010). Fatores como motivação, promoção da participação, trabalho 

em equipe, liderança, mudanças na comunicação, adaptação à diversidade cultural e ao 

ambiente em mudança, significam que é preciso redefinir os conceitos tradicionais de gestão 

de equipe para adaptação dos recursos humanos a essa nova realidade (Palacios-Marqués, 

Cortés-Grao & Carral, 2013).  

A noção de competência tem relação próxima com a capacidade de mobilizar e se 

adaptar adequadamente à situação a ser enfrentada, e não simplesmente um estoque de 

conhecimentos e habilidades (Ruas, Antonello & Boff, 2005). As competências exaltam a 

capacidade de mobilizar, integrar e transferir conhecimentos, habilidades e recursos para 

atingir ou ultrapassar o desempenho configurado em tarefas de trabalho (Ruas, Antonello & 

Boff, 2005; Fleury & Fleury, 2001). Considera-se, dessa maneira, como um conjunto de 

habilidades (Hamel & Prahalad, 1995), ou seja, um saber agir de forma responsável e 

reconhecida, para agregar valor econômico à organização e valor social ao indivíduo (Fleury 

& Fleury, 2000). 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

O gerenciamento de projetos é entendido como a aplicação de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas no projeto (PMI, 2013), contudo um novo composto de 

métodos, ferramentas e mecanismos de governança foram pioneiros para atender as novas 

necessidades do mundo moderno (Levitt, 2011). Para Kezner (2015), o gerenciamento de 

projetos 2.0 incide sobre novas ferramentas de GP, uma melhor governança do projeto, uma 

melhor colaboração com as partes interessadas e informações mais significativas por meio de 

métricas, indicadores de desempenho e painéis. 

Esse gerenciamento de projetos 2.0, trata-se de uma expansão do gerenciamento de 

projetos tradicional ou 1.0, alterada por causa da globalização, da expansão da internet e das 

inserções das tecnologias de informação Web 2.0 (Levitt, 2011; McDonald, 2011; Palacios-

Marqués, Cortés-Grao & Carral, 2013; Seo & Lee, 2016). Com o GP 2.0 há uma alteração na 

forma de comunicação, na cultura da organização, nas tecnologias da informação e na 

participação dos recursos humanos no projeto.  

As pessoas são os recursos mais valiosos de qualquer organização na era da 

globalização baseada no conhecimento (Navimipour, Rahmani, Navin & Hosseinzadeh, 
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2015), evidenciando que a área de recursos humanos está realçada no gerenciamento de 

projetos atual. Assim sendo, um grande estímulo para o ambiente corporativo é a gestão dos 

novos talentos, composta por gerações dos anos 90 e 2000, destacando a administração da 

vivência pessoal dessas pessoas dentro da cultura empresarial. 

A natureza do trabalho para os profissionais de TI tem mudado mais interações com 

pessoas com os métodos ágeis e mais influências das próprias tecnologias digitais. Bassellier 

e Benbasat (2004) concluem que para os profissionais de TI atuar nesse ambiente precisam 

ter uma gama crescente de habilidades não somente técnicas, mas também do domínio geral 

do negócio, de gestão e interpessoal. Hendon, Powell e Wimmer (2017) complementam 

afirmando que no ambiente digital atual as organizações de TI buscam por recursos humanos 

que contribuam não somente tecnicamente, mas também com habilidades ligadas a 

inteligência emocional e a eficácia da comunicação. Infere-se, portanto, que há uma 

necessidade do desenvolvimento de competências dos recursos humanos para adaptabilidade 

ao novo paradigma do GP moderno no âmbito de tecnologia da informação. 

Há uma lista de competências de gestores de projetos na área de TI levantadas por 

Araújo e Pedron (2015) no âmbito do GP 1.0. Contudo não existe um entendimento 

apropriado das competências também para o GP 2.0. Torrington, Hall e Taylor (2002) 

afirmam que as competências quando definidas acabam sendo retrógradas, em vez de 

orientadas para o futuro, no que diz respeito a estratégia e mudança organizacional. Logo, 

tem-se a necessidade de explorar este assunto no âmbito de gerenciamento de projetos 

contemporâneo, por não existir literatura sobre o assunto e poder assim identificar as 

possíveis transformações nos perfis das pessoas na transição das competências do GP 1.0 

para o 2.0. 

1.2 JUSTIFICATIVA DE PESQUISA 

O desenvolvimento de competências transversais e de comportamento é um dos 

desafios mais importantes a ser enfrentado nas organizações (Ortiz-Marcos, Uruburu, Cobo 

& Prieto, 2013). Para Lucia e Lepsinger (1999), competência está no cerne da gestão de RH, 

integrando atividades como seleção e avaliação, gestão de desempenho, formação, 

desenvolvimento e gestão de recompensa.  

Desta forma, as organizações têm as pessoas como o centro de todas as mudanças, 

pois são elas que conduzirão a criação e todo o desenvolvimento das informações dos 
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projetos. A probabilidade de implementação do projeto oportuna e eficaz é otimizada pela 

colaboração entre as pessoas (Hornstein, 2014).  Por conseguinte, para garantir a eficácia na 

gestão de projetos, é estratégico gerenciar competências individuais e mapear a construção de 

competências trajetórias para os recursos humanos dos projetos (Takey & Carvalho, 2015).  

Neste contexto, este estudo propõe-se responder a seguinte questão de pesquisa: 

Quais são as competências individuais no paradigma de gerenciamento de projetos 2.0 

na área de Tecnologia da Informação? 

Este trabalho pretende contribuir em uma área do conhecimento ainda muito recente, 

as novas tendências da gestão de projetos, propondo, de forma exploratória, uma lista das 

competências individuais de RH no GP 2.0 na área de tecnologia da informação. Para tanto 

foi utilizada uma abordagem qualitativa, com a realização de um grupo focal exploratório e 

entrevistas individuais, visando obter contribuições teóricas e profundas dos temas de 

gerenciamento de projetos e competências. O trabalho apresenta uma exploração das 

competências de RH para ser utilizada como ferramenta na gestão de pessoas nas empresas 

de TI, principalmente em âmbito de recrutamento e treinamento. 

1.3 OBJETIVOS 

Para responder a questão de pesquisa, este projeto tem como principal objetivo: 

“Analisar como se apresentam as competências individuais no paradigma de gerenciamento 

de projetos 2.0 na área de Tecnologia da Informação”. 

Para tanto, são delineados os seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar as características do gerenciamento de projetos 1.0 e do 

gerenciamento de projetos 2.0 com base na literatura; 

b) Identificar as competências individuais no paradigma de gerenciamento de 

projetos 1.0 na área de Tecnologia da Informação com base na literatura; 

c) Identificar e analisar as características do gerenciamento de projetos 2.0 na 

área de Tecnologia da Informação. 

d) Identificar e analisar as competências individuais que suportam as 

características do gerenciamento de projetos 2.0 na área de Tecnologia da 

Informação. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este projeto está estruturado em seis seções, sendo: introdução, que contém a 

problemática da pesquisa, bem como os objetivos do estudo; a revisão da literatura, cujo 

papel é o de apresentar o atual estado do desenvolvimento científico quanto aos pilares deste 

estudo – Gerenciamento de Projetos e Competências Individuais dos Recursos Humanos; o 

método de pesquisa; a análise e os resultados; as contribuições; e a conclusão.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Esta seção apresenta os fundamentos teóricos dos dois pilares da pesquisa 

distribuídos nos tópicos: Do Gerenciamento de Projeto 1.0 ao 2.0, as Características do 

Gerenciamento de Projetos 1.0, as Características do Gerenciamento de Projetos 2.0, os 

Recursos Humanos e as Competências no Gerenciamento de Projetos, as Competências 

Individuais dos Recursos Humanos e o Modelo Teórico do Estudo. 

2.1 DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 1.0 AO 2.0 

O surgimento do gerenciamento de projetos, com registros em trabalhos teóricos, 

ocorreu a partir de 1910 com Frederick W. Taylor, antes da Primeira Guerra Mundial, 

contudo foi somente no final da década de 50, período correspondente a pós-guerra mundial, 

que o GP começou a ganhar destaque, devido as técnicas de planejamento de rede CPM 

(Critical Path Method) e PERT (Program Evaluation & Review Technique) (Packendorff, 

1995; Carvalho & Rabechini Jr., 2011). Nos anos 60 surgiram os institutos IPMA 

(International Project Management Association) e PMI (Project Management Institute), na 

década seguinte os softwares de GP foram introduzidos como apoio na disciplina.  

A década de 1980 na “primeira onda do gerenciamento de projetos”, ficou conhecida 

como "embrionária" e “sem identidade”, caracterizada pela fragmentação da disciplina de GP 

em diversas áreas (Carvalho & Rabechini Jr., 2011), em contrapartida teve o surgimento 

também do International Journal of Project Management, considerada atualmente como a 

principal revista que abrange o tema gestão de projetos. Para Carvalho e Rabechini Jr. (2011), 

mesmo existindo as associações na área de gerenciamento de projetos na década de 1960 e 

também uma revista focada no tema, foi somente em meados dos anos 90 que a área se 

consolidou e criou identidade própria.  

Comumente identificado pelo triângulo de ferro, que aborda a gestão de tempo, 

custo e escopo de um projeto, o gerenciamento de projetos tem sofrido evidentes influências 

ao longo dos anos. O PMBoK (Project Management Body of Knowledge), criado pelo PMI 

(Project Management Institute), tem um importante papel, pois auxiliou na expansão dos 

aspectos a serem considerados na gestão de um projeto por meio das áreas de conhecimento.  

As 10 áreas de conhecimento do PMBoK, apresentadas na Figura 1, apoiadas pelos 

processos de inicialização, planejamento, execução, monitoramento/controle e encerramento, 
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formam um conjunto de conhecimento do GP (PMI, 2013). Essas áreas contribuem com o 

gerente de projetos em como utilizar os recursos e os processos de forma eficaz (Zwikacl, 

2009). 

 

Área de Conhecimento Descrição 

Gerenciamento da Integração Define onde e quando serão concentrados os recursos e 

os esforços, tratando os problemas antes de se tornarem 

críticos e coordenando o trabalho visando sempre o 

sucesso do projeto. 

Gerenciamento de Escopo Define e controla o que está incluso no projeto e o que 

não está. 

Gerenciamento de Custos Envolve o planejamento, a estimativa, o orçamento e o 

controle de custos, de modo que o projeto seja 

conduzido e finalizado dentro do orçamento aprovado. 

Gerenciamento de Qualidade Assegura que o projeto satisfaça as necessidades do 

cliente. 

Gerenciamento das Aquisições Envolve a compra/aquisição de produtos, serviços ou 

resultados fora da equipe do projeto necessários para 

realizar o trabalho. Inclui a administração de contratos 

emitidos por uma empresa externa (o comprador) que 

está adquirindo o projeto da organização executora (o 

fornecedor) e a administração de obrigações contratuais 

estabelecidas para a equipe do projeto pelo contrato. 

Gerenciamento de Recursos 

Humanos 

Trata-se da organização e gerência da equipe do projeto. 

Gerenciamento das 

Comunicações 

Garante a geração, coleta, distribuição, armazenamento, 

recuperação e destinação final das informações sobre o 

projeto de forma adequada. 

Gerenciamento de Risco Tem o objetivo de aumentar a probabilidade e o impacto 

dos eventos positivos e diminuir a probabilidade e o 

impacto dos eventos adversos ao projeto. 

Gerenciamento de Tempo Garante que o projeto termine no prazo desejado. 

Gerenciamento das Partes Define as estratégias para aumentar o apoio, reduzir as 
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Interessadas resistências e minimizar os impactos negativos das 

partes interessadas durante todo o ciclo de vida do 

projeto. 

Figura 1 - Áreas de Conhecimento do PMBoK 

Fonte: Adaptado de PMI (2013) 

 

Entretanto, uma nova interface surgiu ao longo dos anos, que se move muito além do 

conjunto limitado de temas tradicionalmente cobertos pelo guia PMBoK e semelhantes 

modelos tradicionais de GP (White & Fortune, 2002). Essa nova ênfase acarreta em novos 

intervenientes e imperativos, como a tecnologia, entre outros, que exige um conjunto de 

habilidades maior do que é rotineiramente aplicada por meio do modelo do PMI (Pinto & 

Winch, 2015).  

Ressalta-se o forte impacto da tecnologia, oriunda do progresso da TI e da expansão 

da internet, simultâneos ao gerenciamento de projetos. Com isso, desponta-se a web 2.0, 

referente a segunda geração de serviços e aplicativos na web, e também de recursos, 

tecnologias e conceitos que ajudam a ter um maior grau de interatividade e colaboração na 

utilização da internet (Bressan, 2009). Estimulando, portanto, um ambiente colaborativo 

(Blattman & Silva, 2007), que manifesta em uma "web sabedoria" centrado nas pessoas e nas 

suas atuações (Murugesan, 2007). 

A web 2.0 altera a abordagem unidirecional do processo de transmissão do 

conhecimento para uma bidirecional, posicionando o usuário como criador e disseminador de 

informações. Essas novas tecnologias colaborativas enfatizam a cooperação e a gestão das 

informações dentro da organização e dos projetos (Filev, 2008). 

Por muito tempo, o gerenciamento de projetos teve como critérios para o julgamento 

do sucesso de um projeto, o tempo, o custo e o escopo, no entanto, White e Fortune (2002) 

acrescentam dois fatores importantes que são: (1) o alinhamento entre o projeto e a 

organização e (2) as consequências do projeto para o desempenho do negócio. O GP foi 

tradicionalmente inserido como um meio de executar os objetivos da organização, mas com o 

decorrer dos anos adquiriu diferentes formas de atuação, ganhando um importante papel na 

criação e na entrega de valor para os negócios (Morris, 2010). 

Na Figura 2, Kerzner (2015) apresenta as principais diferenças entre o 

gerenciamento de projetos tradicional, ao qual atribui o nome de 1.0 e o gerenciamento de 

projetos contemporâneo, chamado por ele de 2.0. 
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Fator GP 1.0 GP 2.0 
Processo de aprovação do projeto Envolvimento de GP mínima Envolvimento de GP obrigatória 

Tipos de projetos Operacional Operacional e estratégico 

Planejamento Centralizado Descentralizado 

Requisitos do projeto Bem definida Evolutivo e flexível 

Estrutura de divisão de trabalho Cima para baixo (top down) Baixo para cima (botton up) e 

evoluindo 

Premissas e restrições Fixas durante o projeto Revalidadas e revistas ao longo do 

projeto 

Definição de sucesso Tempo, custo e escopo Valor criado 

Mudanças de escopo Reduzido ao mínimo Contínua 

Fluxo de trabalho – Atividade Em série Em paralelo 

Metodologias de gerenciamento 

de projetos 

Rígido Flexível 

Flexibilidade geral do projeto Mínimo Extenso, conforme a necessidade 

Tipo de controle Centralizada Descentralizado 

Tipo de liderança Autoritário Participativo (colaboração) 

Comunicações globais Localizada Em toda parte 

Acesso a informação Localizada e restrita Ao vivo, acesso ilimitado e 

globalizado 

Quantidade de documentação Extenso Mínimo 

Os meios de comunicação Relatórios Dashboards 

Frequência de medição de 

métricas 

Periodicamente  Continuamente 

Complexidade ferramenta de 

software 

Ferramentas altamente complexas Ferramentas fáceis de usar 

Responsabilidade para o sucesso Com gerente de projeto Com a equipe 

Tomando uma decisão Pelo gerente de projeto Pela equipe 

Tipo da equipe de projeto Localizada Distribuída ou virtual 

Cultura de gestão de projeto 

dentro de empresa 

Competitivo Cooperativo 

Acesso a partes interessadas Em intervalos selecionados Contínuo 

Experiência das partes 

interessadas na gestão do projeto 

Opcional Obrigatório 

Envolvimento do cliente Opcional Obrigatório 

Maturidade em gerenciamento de 

projeto organizacional 

Opcional Obrigatório 

Fases do ciclo de vida Fases do ciclo de vida tradicionais Fases do ciclo de vida de 

investimento 

Velocidade de esforços de 

melhoria contínua 

Lento Rápido 

Figura 2 - Diferenças entre o GP 1.0 e o GP 2.0 

Autor: Kerzner (2015, pp. 5 e 6) 

A seguir serão apresentadas, segundo a literatura pesquisada, as características do 

gerenciamento de projetos 1.0 e 2.0. 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS  

O gerenciamento de projetos em muitos aspectos ainda está preso “no túnel do 

tempo”, ou seja, enclausurado em um ciclo anterior, por volta de 1960 (Pinto & Winch, 
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2015), buscando ordem e disciplina, pressupondo-se implicitamente que o mundo é previsível 

e estável. A Figura 3 ilustra as principais características do gerenciamento de projetos. O GP 

tradicional, voltado para o planejamento operacional e controle (Atkinson, Crawford & Ward, 

2006), surgiu entre 1930 e 1950 (Morris, 1997) e tem evoluído de forma lenta (Carvalho & 

Rabechini Jr., 2011). 

 

 
Figura 3 - Elementos GP  

Fonte: Baseado em Hamel (2009); Levitt (2011); McDonald (2011); Leybourne, Warburton e 

Kanabar (2014); Câmara, Soares, Tessi e Chaves (2015). 

 

Os seis elementos apresentados na Figura 3 compõem a essência do gerenciamento 

de projetos ao longo do tempo. Contudo, para McDonald (2011) a teoria e prática dessa 

gestão mais tradicional, tornaram-se obsoletas dentro do contexto de negócio do mundo atual. 

A Figura 3 além de manifestar os conceitos tradicionais de amplitude de controle, relações de 

autoridade, hierarquia, também apresenta especializações funcionais, geográficas e de 

produtos. 

 Ordem e Disciplina: O GP foi historicamente desenvolvido com a suposição explícita 

de que os gerentes tenham o controle sobre a qualidade e a eficiência dos funcionários 

e das saídas produzidas por eles. O executivo está no comando, sendo responsável 

pelo bom funcionamento e conduta racional. Estas características têm como base os 

autores Hamel (2009) e Levitt (2011).  

GP 

Ordem e 
Disciplina 

Economia 
Industrial 

Operacional 

Top-Down 

Centralização 
das  

Informações 

Ambiente 
Prevísivel e 

Estável  
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 Economia Industrial: O nexo de negociação desenvolveu-se nas economias nacionais, 

a eficiência com base na padronização é ubíqua e o custo é o "rei" no modelo 

competitivo. O nexo de negociação atualmente nos mercados globais operam na 

velocidade da luz 24/7 e oferta de uma variedade de produtos e serviços. Esta 

característica tem como base o autor Hamel (2009).  

 Operacional: Os passos são definidos pelos fluxos de processos, seguidos metódica e 

repetidamente, a burocracia é entendida como necessária, tudo é feito como e porque 

está no processo. As tarefas são simplesmente executadas individualmente. Focado na 

elaboração de planos que determinam os pormenores que facilitarão o alcance dos 

objetivos do projeto e, consequentemente, da empresa. É voltada para os artefatos 

(planos, registros, etc.). Esta característica tem como base o autor Atkinson, Crawford 

e Ward (2006). 

 Top-Down: O locus de controle é hierárquico, refletido pelo organograma. A 

dinâmica institucional tradicional, incluindo as políticas, processos e práticas, está se 

transformando em um nível de fluidez em tempo real e dinamismo, baseado em pares, 

incluindo o aumento da proeminência de equipes de trabalho semiautônomas. Esta 

característica tem como base os autores Levitt (2011) e Leybourne, Warburton e 

Kanabar (2014). 

 Centralização das Informações: Toda a comunicação é centralizada no gerente de 

projetos, com abordagem top-down, ou seja, inicia no gerente de projetos para os 

membros da equipe, em formato um para muitos. Esta característica tem como base os 

autores Leybourne, Warburton e Kanabar (2014), McDonald (2011) e Hamel (2009). 

 Ambiente previsível e estável: baseado na disciplina e eficácia, por causa das 

condições relativamente estáveis na economia e na política, com tecnologias maduras, 

amplos recursos, clima previsível e sem grandes contingências. O cenário facilita a 

delegação e o poder gerencial, que controla todo o fluxo de informações e metas. O 

planejamento é detalhado desde o início do projeto, tendo como necessidade a 

execução sem eventuais desvios da linha de base original. Estas características têm 

como base os autores Leybourne, Warburton e Kanabar (2014). 

Em síntese, considera-se, portanto, que o gerenciamento de projetos clássico tem um 

estilo único e hierárquico, acompanhado de uma abordagem top-down e centralizada em 

relação ao planejamento e controle de projeto. Este paradigma se baseia no conhecimento 
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explícito e documentado, ignorando, muitas vezes, o tácito que emerge das mudanças e das 

pessoas envolvidas no projeto.  

A seguir continua-se o desdobramento do gerenciamento de projetos com foco no 

GP moderno.  

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 2.0  

A realidade e as necessidades dos projetos sofreram alterações ao longo do tempo, 

exigindo uma avaliação crítica das práticas e conhecimentos convencionais de gerenciamento 

de projetos prescritas para praticantes, que vivenciam uma forte dependência em relação à 

visão funcionalista dos projetos e das organizações (Cicmil, Williams, Thomas & Hodgson, 

2006). Isso ratifica o posicionamento de Shenhar (2004), no qual afirmava que o 

gerenciamento de projetos do século 21 seria completamente diferente do que têm sido nos 

últimos cinquenta anos. Além de corroborar com a afirmação de Garrigos-Simon, Alcamí e 

Ribera (2012), de que a importância das redes sociais é enfatizada no ambiente moderno, por 

causa da sua proliferação em conjunto com as comunidades virtuais, e os efeitos no 

comportamento organizacional. 

O gerenciamento de projetos se expande para incluir cada vez mais as áreas como 

estratégia, tecnologia, comercial e também as pessoas, principalmente as pessoas, pois “os 

projetos são construídos por, com e para as pessoas” (Morris, 2010, p. 141). Pinto e Winch 

(2015) ressaltam a importância do GP ter uma maior ênfase na definição dos projetos, pois é 

quando as questões de alinhamento estratégico são consideradas, a gestão de tecnologia é 

empreendida, as questões comerciais e de negócio são identificadas, e também os elementos 

chave para a organização voltada para estrutura da empresa e de recursos humanos são 

exploradas.  

Em meio a um ambiente de negócio dinâmico com concorrência em âmbito mundial, 

torna imprescindível a necessidade de encontrar maneiras de fazer projetos mais eficazes e 

eficientes. Para atender essas novas necessidades, o gerenciamento de projetos atual se 

apresenta de forma mais aberto, ágil, interdisciplinar, global e sustentável (Crawford, Pollack 

& England, 2006; Pollack, 2007).  

Apresentam-se a seguir as características do gerenciamento de projetos 

contemporâneo identificadas na literatura por meio da revisão sistemática da literatura (RSL) 

realizada (o detalhamento metodológico da RSL está na seção 3.1.1). 
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1. Autogestão e Autonomia das Pessoas 

Com a redução de hierarquia, o trabalho se torna mais auto-organizado. A 

organização deve prover um clima que permita que os indivíduos e as equipes exerçam o seu 

próprio controle sobre os projetos e entregas.  

Sistemas tradicionais de controle garantem elevados níveis de cumprimento, porém 

custa a criatividade, empreendedorismo e engajamento dos empregados. Sendo necessária 

uma confiança na revisão por pares e menos na supervisão de baixo para cima, para assim 

superar a disciplina e fomentar a inovação. Outro fator que influência a autogestão são os 

novos funcionários do mercado de trabalho, que desejam flexibilidade. O desafio é o de 

desenvolver e educar os funcionários para que sejam capazes de realizar a autogestão e a 

criatividade. A retenção de talentos também está evidenciada, pois a nova geração de 

trabalhadores procura por oportunidades de trabalho que fornecem liberdade e autonomia, 

e, portanto, estão preparados para deixar a organização, caso as suas necessidades não sejam 

atendidas. Estas características têm como base os autores Hamel (2009), Levitt (2011), 

McDonald (2011), Palacios-Marqués, Cortés-Grao e Carral (2013) e Leybourne, Warburton e 

Kanabar (2014). 

 

2. Colaboração 

O gerenciamento de projetos moderno tem como atributo central a colaboração, segundo 

apontado por diversos autores (Filev, 2008; Hamel, 2009; Câmara, Soares, Tessi & Chaves, 

2015; Lee, Reinicke, Sarkar & Anderson, 2015; Levitt, 2011; McDonald, 2011; Ollus, 

Jansson, Karvonen, Uoti & Riikonen, 2011; Leybourne, Warburton & Kanabar, 2014). 

A troca de conhecimento facilita as conexões sociais dentro das empresas e fora 

delas também, tornando-se a resolução dos problemas mais rápida e mais produtiva, 

possibilitando entregas mais eficazes dos projetos e um retorno mais veloz dos investimentos. 

A colaboração é produzida em ambientes que contém indivíduos com capacidade cognitiva 

para entender e alcançar conhecimentos trocados, e que existam conexões entre esses 

indivíduos. Sendo necessária uma cultura organizacional focada no fortalecimento da 

“autoconfiança”, pois é um ambiente caracterizado pelo amplo compartilhamento das 

informações.  

Os novos trabalhadores que estão entrando no mercado de trabalho atualmente estão 

mais acostumados com as tendências, como o uso de redes sociais, com fortes 

características de participação e comportamentos cooperativos, a partir da influencia do 
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meio em que estão. A cooperação estará ao longo de todo projeto, especificamente no dia-a-

dia com interações entre clientes e funcionários. A colaboração foca na criação coletiva, em 

que o conteúdo possa ser alterado a qualquer momento por qualquer membro da equipe. Para 

registros das informações compartilhada, utiliza-se a base de conhecimento, que possibilita 

a rastreabilidade de discussões e decisões tomadas ao longo dos projetos, além de facilitar as 

consultas e auditorias, economizando tempo e dinheiro. A base de conhecimento de um 

projeto centraliza todos os dados do projeto, fomentando a colaboração entre os membros da 

equipe com interatividade entre os indivíduos e também participantes externos, como cliente 

e fornecedores. A nova geração de trabalhadores é fortemente caracterizada pela ludicidade e 

criatividade, sendo muito requisitada e valorizada na era do conhecimento que objetiva a 

criação do conhecimento. 

 

3. Comunicação Assíncrona e Não Hieráquica 

A proposta desta categoria de características baseia-se em argumentos dos seguintes 

autores: Viguié, Zaraté e Soubie (2009), Levitt (2011), Ortiz-Marcos, Uruburu, Cobo e Prieto 

(2013) e Câmara, Soares, Tessi e Chaves (2015).Com forte impacto da cooperação em nível 

global, surge a necessidade de uma comunicação assíncrona, pois, por causa da distância, a 

comunicação não ocorre ao mesmo tempo, não é simultânea, sendo então a forma mais 

eficiente nesse contexto.  A comunicação assíncrona auxilia na superação dos limites de 

troca e armazenamento de informações entre as pessoas. Permitem que os membros da 

equipe do projeto combinem recursos de forma autônoma, garantindo respostas rápidas e 

coerentes, sob demanda e a qualquer momento. Esse tipo de comunicação fortalece a não 

existência de hierarquia e/ou centralização das informações em apenas um tipo de pessoa, 

geralmente protagonizado pelo gerente de projetos. As informações começam a flutuar por 

todos os membros da equipe, não sendo necessário um “proxy” nas comunicações. 

 

4. Escopo Incremental e Mutável 

A ampla definição de um projeto de forma abrangente e completa de uma única vez, 

durante o planejamento do projeto, é essencialmente irrealista. Considerando esta questão, 

estas características são baseadas, principalmente, em argumentos de Levitt (2011) e 

Leybourne, Warburton e Kanabar (2014). 

Em ambientes voláteis, regido por mudanças, é necessário a incrementação do 

escopo ao longo do projeto. Dentro de contextos dinâmicos, os requisitos mudam 

frequentemente, o que faz com que o escopo não seja fixo. Logo, necessita que o escopo seja 
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mais ágil, com maior flexibilidade na absorção das mudanças e na capacidade de 

replanejar. 

 

5. Equipes Virtuais 

A discussão desta característica é apresentada por diferentes autores na literatura 

(Filev, 2008; Viguié, Zaraté & Soubie, 2009; Li, Ullrich, Helou & Gillet, 2010; Diviné, 

Schumacher & Cardinal, 2011; Levitt, 2011; McDonald, 2011; Ollus, Jansson, Karvonen, 

Uoti & Riikonen, 2011; Škrabálek, 2013; Palacios-Marqués, Cortés-Grao & Carral, 2013; 

Jurina, Vrecko & Barilovic, 2014; Leybourne, Warburton & Kanabar, 2014).A partir da 

globalização dos negócios que oferece amplas oportunidades de crescimento, têm-se mais 

constantes equipes de projetos caracterizadas como virtuais, possuindo membros em 

diferentes locais geográficos. Funciona como solução para tornar os projetos possíveis de 

serem executados, de forma remota. Envolve a necessidade de treinar e repassar informações 

de colaboração por meio da internet, envolvendo alto nível de compromisso, 

engajamento e motivação dos membros da equipe. A plataforma virtual elimina a tríplice 

dimensão: espaço, tempo e atividade, porém acarreta na introdução da multiculturalidade, 

conceituada pelas múltiplas culturas e tradições dentro dos projeto, aumentando e enfatizando 

a diversidade cultural nas empresas surge a necessidade de utilizar a gestão em redes em 

substituição a tradicional estrutura hierárquica. Portanto, ao redor do mundo espalham-se as 

equipes distribuídas, destacando a colaboração entre as pessoas de diferentes lugares e a 

internacionalização da equipe de forma mais eficiente.  

 

6. Métodos Ágeis 

Em contraste com o modelo tradicional de gerenciamento, o método fomenta a 

participação constante das partes interessadas dentro do projeto, em especial nas tomadas de 

decisões, ocasionando uma maior colaboração e eficiência na comunicação. A 

disponibilidade contínua de uma entidade permite uma flexibilidade na rápida resposta a 

mudança. O ágil caracteriza-se com a colaboração entre a equipe e as partes interessadas do 

projeto, conexões frequentes entre ambos em prol de decisões e priorização das atividades e 

ciclos curtos de entregas. Esta é uma categoria muito enfatizada por Levitt (2011) e 

Leybourne, Warburton e Kanabar (2014). 

 

7. Tecnologia 2.0 
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A característica foi destacada pelos autores Filev (2008), Viguié, Zaraté e Soubie (2009),  

Diviné, Schumacher e Cardinal (2011), Li, Ullrich, Helou e Gillet (2010), Levitt (2011), 

McDonald (2011), Ollus, Jansson, Karvonen, Uoti e Riikonen (2011), Palacios-Marqués, 

Cortés-Grao e Carral (2013), Ortiz-Marcos, Uruburu, Cobo e Prieto (2013), Škrabálek (2013) 

e Jurina, Vrecko e Barilovic (2014). 

Caracterizada pela colaboração usando a internet como plataforma, as ferramentas 2.0 

trazem benefícios como redução da burocracia na comunicação e a fluidez da informação 

nas organizações. Tornando o trabalho mais eficaz, mantendo o gerenciamento de projetos 

com foco no que é essencial e redefinindo papéis gerenciais tradicionais que foram focados 

no controle e proliferação de informações. Facilita o trabalho remoto e as parcerias a nível 

mundial. As ferramentas colaborativas suportam as diferentes fases e atividades do 

gerenciamento de projetos, desencadeando o poder da inteligência coletiva dentro dos 

projetos. A evolução do setor tecnológico influencia uma mudança cada vez mais rápida dos 

mercados. 

A partir do resultado da revisão sistemática que teve o objetivo de identificar as 

características do gerenciamento de projetos 2.0 e os elementos do contexto que está inserido 

o GP 2.0, observa-se uma expansão do gerenciamento de projetos para se adaptar as novas 

necessidades emergentes.  

Ressalta-se que no geral é apresentado um conjunto de particularidades do 

gerenciamento de projetos moderno, sintetizados na Figura 3, dentre elas estão: a 

comunicação descentralizada, a organização delineada em rede ao invés da forte estrutura 

hierarquia burocrática, o projeto com escopo flexível e incremental para absorver as 

mudanças oriundas de mercados e negócios dinâmicos, globais e velozes, além dos modelos 

de trabalhos cada vez mais virtuais.  
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Figura 4 - Elementos GP 2.0 

Fonte: Baseado em Selhorst (2008); Filev (2008); Gholami, Kaviani & Zabini (2009); 

Mazurek (2009); Viguié, Zaraté & Soubie (2009); Diviné, Schumacher & Cardinal (2011); 

Li, Ullrich, Helou & Gillet (2010); Levitt (2011); McDonald (2011); Mesnita, Oprea & 

Dumitriu (2011); Ollus, Jansson, Karvonen, Uoti & Riikonen (2011); Procter, Rouncefield, 

Poschen, Lin & Voss (2011); Jurina, Vrecko & Barilovic (2013); Markova & Petkovska-

Mircevska (2013); Palacios-Marqués, Cortés-Grao & Carral (2013); Ortiz-Marcos, Uruburu, 

Cobo & Prieto (2013); Škrabálek (2013); Jurina, Vrecko & Barilovic (2014); Leybourne, 

Warburton & Kanabar (2014); Berggreen & Kampf (2015); Câmara, Soares, Tessi & Chaves 

(2015); Lee, Reinicke, Sarkar & Anderson (2015). 

A Figura 4 apresenta, que diferentemente do gerenciamento de projetos 1.0, o 

impulsionador de crescimento da empresa no futuro não estará associada à máquina, mas sim 

ao “cérebro humano”. O GP 2.0 está atravessando quatro divisões conceituais: (1) de controle 

para a colaboração, modificando as estruturas lógicas existentes; (2) da responsabilidade para 

a síntese, deixando sem sentido a forma clássica de comando, principalmente por causa das 

limitações de responsabilidade individual e produtividade; (3) do conhecimento explícito para 

o tácito, tornando importante o que não é obvio; e (4) do unidimensional para o 

multidimensional, forçando a integração de quadro de valores diferentes (McDonald, 2011). 

Para Sardar (2010), qualquer vestígio de normalidade encontrada no ambiente 

anterior não será mais perceptível nos tempos atuais. O ambiente globalizado evidencia uma 

mudança radical na dinâmica competitiva, que substitui a padronização pela inovação. Isso 
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obriga a empresa a se organizar em rede para ser mais flexível e assim poder atender a 

complexidade dos ambientes externos (McDonald, 2011). 

Os princípios nas organizações, no qual as pessoas se encaixavam nos postos de 

trabalho, também se alteram, por meio de propostas de virtualização e auto-organização como 

meio de reforço e apoio nas equipes (Brav, Andersson & Lantz, 2009). O gerenciamento de 

projetos 2.0 tem como desafio estimular uma geração que é usada para interação sensorial, 

vivida na internet e alfabetizada com a web, exigindo que os locais de trabalho sejam 

divertidos, bem como produtivos (McDonald, 2011). 

2.2 OS RECURSOS HUMANOS E AS COMPETÊNCIAS NO GERENCIAMENTO 

DE PROJETOS 

A gestão de recursos humanos assume gradualmente um papel estratégico dentro das 

organizações e nos projetos (Belout & Gauvreau, 2004). Essa gestão no âmbito pessoal e 

interpessoal apoia na criação das vantagens competitivas, explorando assim o capital 

intelectual (Svetlik & Stavrou-Costea, 2007).  

Em busca de uma perspectiva das investigações realizadas na área de RH nos 

últimos 25 anos, apresentam-se resumos de diferentes pesquisas (APÊNDICE D). Percebe-se 

que nas últimas décadas há um descompasso entre a percepção de problemas e a identificação 

de tendências pelos diversos autores, assim como encontrado por Lacombe e Tonelli em 

2001. Tem-se, portanto, uma lista de diferentes temas pesquisados dentro da área de RH nas 

últimas duas décadas, dentre eles destaca-se a forte abordagem nos assuntos sobre 

desempenho organizacional, gestão de conhecimento, estilos de liderança, inserção em novos 

ambientes, como por exemplo, redes sociais, e a satisfação dos indivíduos no local de 

trabalho. Apresenta-se uma tendência nos objetivos das investigações direcionados para a 

vantagem competitiva das organizações e depreende-se a necessidade de se tratar a gestão de 

pessoas de forma mais estratégica.  

 Fica visível que na era da informação, a participação efetiva das pessoas é o 

principal alicerce das organizações e, consequentemente, dos projetos. Portanto, o RH se 

constituiu como foco principal da atenção para um gestor de projetos, pois existe o desafio de 

identificar os perfis que contemplem as competências, habilidades, qualificações entre outros 

atributos exigidos ao longo do tempo (Fabi & Pettersen, 1992). As pessoas são avaliadas por 
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meio de suas competências, conhecimento, know-how, capacidade de adaptação, conexões de 

rede e experiências (O'Donnell, O'Regan & Coates, 2003). 

Para Brandão e Guimarães (2001), as propostas para a obtenção de vantagem 

competitiva, mesmo com diferenças de ordem semântica, aparentam caminhar em uma 

mesma direção, ilustram-se algumas, são elas: a gestão estratégica de recursos humanos 

(Taylor, Beechler & Napier, 1996); a gestão de competências (Prahalad & Hamel, 1990; 

Heene & Sanchez, 1997); a acumulação do saber (Arrègle, 1995; Wright, Van & Bouty, 

1995) e a gestão do capital intelectual (Stewart & Ruckdeschel, 1998; Chiavenato, 2008). 

Percebe-se, portanto, um foco nas pessoas como recurso decisivo do sucesso organizacional. 

Para as empresas que querem participar de um mercado cada vez mais competitivo, deve 

haver um alinhamento entre as necessidades gerenciais e as competências do RH nos projetos 

(Rabechini Jr. & Carvalho, 2003). 

2.2.1 AS COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS DOS RECURSOS HUMANOS 

Vakola, Soderquist e Prastacos (2007) consideram que as competências realizam 

uma integração entre o recurso humano e a verdadeira necessidade de traduzir a estratégia 

dos negócios para as pessoas, assim sendo, as competências são necessárias para implementar 

e apoiar a estratégia nos níveis organizacionais operacionais. Portanto, para conseguir 

resultados cada vez mais significativos, torna-se importante o desenvolvimento de 

competências no âmbito do indivíduo, da equipe e da organização (Rabechini Jr. & Carvalho, 

2003). 

A palavra competência vem do latim, competere, na decomposição tem-se com, cujo 

significado é conjunto e petere, cujo significado é esforço (Rabechini Jr. & Carvalho, 2003). 

Durand (1998) estruturou a definição de competência baseando-se em três dimensões, 

conhecimentos, habilidades e atitudes, que englobam questões técnicas, cognição e atitudes 

relacionadas ao trabalho, como ilustrado na Figura 5.  
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Figura 5 – Três Dimensões da Competência 

Fonte: Adaptado de Durand (1998)  

 

Le Boterf (1995) afirma que a competência do indivíduo pode ser entendida segundo 

três pilares básicos: pela pessoa, pela formação educacional e pela experiência profissional. 

Para as organizações conseguirem resultados cada vez mais significativos torna-se importante 

o desenvolvimento e competências no âmbito do indivíduo e da organização, e as integrações 

desses dois permitem a agregação de valor social e econômico (Rabechini Jr. & Carvalho, 

2003). 

Nesta dissertação entende-se que competência é “um saber agir responsável e 

reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e 

habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo” 

(Fleury & Fleury, 2001, p. 188), como delineado na Figura 6. Para Sparrow e Bognanno 

(1993), competências representam as atitudes identificadas como relevantes para a obtenção 

de um alto desempenho em um trabalho específico. 
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Figura 6 - Competência como Fonte de Valor para o Indivíduo e para a Organização 

Fonte: Fleury & Fleury, 2001, p. 188. 

 

Rabechini Jr. e Pessôa (2005) elaboraram o "modelo analítico de institucionalização 

de competências e maturidade em gerenciamento de projetos", a partir de três pilares 

conceituais básicos: estratégia, processos e efetivação da mudança, que sustentam as camadas 

de competências envolvidas na institucionalização de GP: indivíduo, equipes e organização 

(ilustrado na Figura 7). 

 

 
Figura 7 - Modelo de Competências em Gerenciamento de Projetos 

Fonte: Rabechini Jr. & Pessôa, 2005, p. 39. 
 

A camada de indivíduos aborda os recursos humanos envolvidos em projetos, 

espera-se que eles dominem as técnicas e ferramentas em GP. A camada de equipe deve ser 

proativa na busca pelos resultados orientados pelas tarefas. E a camada da organização, no 
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ímpeto de institucionalizar o gerenciamento de projetos como forma moderna de 

administração de suas atividades não rotineiras, deverá estar sensibilizada, disponibilizando 

recursos, adequando estratégias, divulgando resultados de projetos, etc. (Rabechini Jr. & 

Pessôa, 2005).  

Segundo Rabechini Jr. e Pessôa (2005), essas camadas de competências apoiam-se 

em distintos pilares, que são capazes de viabilizar seus respectivos desenvolvimentos: o 

primeiro pilar é referente aos objetivos estratégicos, caracterizado pelo apoio e 

estabelecimento de diretrizes em relação ao desenvolvimento de gerenciamento de projetos, 

para todas as competências; o segundo pilar são os processos, que visam o desenvolvimento 

das funções que integram os requisitos de gerenciamento de projetos na empresa para as três 

camadas propostas, dando suporte ao conjunto de estratégias definidas; e o terceiro pilar se 

refere a mudança prescrita, decorrente das estratégias configuradas e do desenho dos 

processos, deverá contemplar os indicadores de desempenho dos projetos e seus respectivos 

gerenciamentos. Corroborando com o modelo, Dutra (2008) afirma existir uma relação íntima 

entre a competência individual e a organizacional, por isso a definição das competências 

individuais deve estar vinculada a reflexão sobre as competências organizacionais, pois existe 

uma mútua influência entre elas.   

 Para Le Boterf (2003), sempre há "competência de" ou "competência para", 

significando que toda competência é finalizada ou contextualizada, e que, a competência é 

criada a partir das trocas que o indivíduo faz com outras competências, de outras pessoas que 

estão no mesmo ambiente, traduzindo-se em saber ser e saber mobilizar-se em diferentes 

contextos. Dutra (2008) complementa afirmando que a competência é algo dinâmico e está 

associada à ideia de agregação de valor a determinado contexto, de forma independente do 

cargo, ou seja, a partir das próprias pessoas.  

No geral, o modelo proposto por Rabechini Jr. e Pessôa (2005) mostra que as 

camadas de competências formam uma base conceitual-teórica, que se apoia na crença de que 

a institucionalização de gerenciamento de projetos em uma empresa só acontece se forem 

geradas competências de forma integrada. A perspectiva da gestão de projetos se expande 

ativamente para a abordagem de competência do gerente de projeto e da equipe, ao longo de 

duas importantes dimensões, a primeira é na inclusão de elementos na definição do papel do 

gerente de projetos e da equipe para um co-determinador ativo da chave dos parâmetros do 

projeto, e o segundo ocorre no nível institucional, por meio da interação do projeto com o 

negócio e com o ambiente em que o projeto deve ser realizado (Pinto & Winch, 2015).  
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Deste modo, a abordagem de competências como objeto central deste estudo, visa 

alimentar um extenso campo de investigação na articulação do gerenciamento de projetos 2.0 

integrado com as configurações de um ambiente dinâmico e globalizado, a partir do ponto 

central, que executará ações, as pessoas. A pesquisa apoia-se em Lawler apud Fleury e Fleury 

(2001, p. 185), que se posiciona contra a corrente mostrando que “trabalhar com o conjunto 

de habilidades e requisitos definidos por meio do desenho do cargo, próprios do modelo 

taylorista, não atende as demandas de uma organização complexa, mutável, em um mundo 

globalizado”. Ou seja, não se pode basear que as competências de RH estão exclusivamente 

ligadas ao cargo de trabalho em uma organização, mas que se deve explorar tudo que envolve 

a organização e o indivíduo, e assim elencar as competências necessárias para atuar nos 

ambientes empresariais e também nos desafios que esse ambiente de negócio tem com alta 

frequência. 

Fangel (2005) aponta que as competências modernas dos gerentes de projetos são 

baseadas no entrelaçamento entre os comportamentos de liderança, a experiência no 

gerenciamento de projetos e competência nos métodos tradicionais de GP. Ingason e 

Jónasson (2009) consideram que o gerenciamento de projetos como profissão, teve no 

passado uma forte ênfase na utilização de técnicas e métodos como uma competência 

essencial, caracterizando-se como foco "objetivo" o então chamado de perspectiva "hard", no 

entanto, existe um foco crescente na parte mais "subjetiva" da profissão, também conhecida 

como "soft", que contempla os fatores de liderança, motivação, dinâmica de grupo, 

comunicação interpessoal, cultura e também ética. 

O International Project Management Association (IPMA) ilustra as competências 

necessárias do gerente do projeto moderno por meio do modelo “Olho de Competências”, que 

apresenta as competências em três dimensões, a contextual, a comportamental e a técnica, 

representadas na Figura 8. As competências contextuais tratam-se da interação do gestor de 

projetos com a equipe dentro do contexto do projeto e da organização, enquanto as 

competências técnicas lidam com os assuntos da disciplina de gerenciamento de projetos, e as 

competências comportamentais referem-se com as relações pessoais entre os indivíduos e os 

grupos de gestão nos projetos (IPMA, 2006). 
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Figura 8 - Olho de Competências do IPMA 

Autor: IPMA (2006, p. 02)  

 

Segundo Ingason e Jónasson (2009), para se enquadrar em cada competência 

apresentada na Figura 8, o indivíduo precisa contemplar:  

 Competências comportamentais: A liderança, o envolvimento e a motivação, o 

autocontrole, a assertividade, o relaxamento, a abertura, a criatividade, a orientação a 

resultado, a eficiência, a consulta, a negociação, o conflito e a crise, a confiabilidade e 

a apreciação do valor e da ética. 

 Competências técnicas: O sucesso da gestão de projetos, as partes interessadas, os 

requisitos e os objetivos do projeto, os riscos e as oportunidades, a qualidade, a 

organização que provê o projeto, o trabalho em equipe, a resolução de problemas, as 

estruturas de projeto, o escopo e as entregas, o tempo e as fases do projeto, os 

recursos, os custos e as finanças, as compras e os contratos, as alterações, o controle e 

os relatórios, as informações e a documentação, a comunicação, o começo e o 

encerramento do projeto. 

 Competências Contextuais: A orientação a projetos, a orientação do programa, a 

orientação da carteira de projetos, o programa do projeto e a implementação da 

carteira, além da organização e dos negócios, e também os produtos de sistemas e 

tecnologia, a gestão de pessoas, a saúde, a segurança e o ambiente, as finanças e a 

parte jurídica. 
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2.2.2 MODELO TEÓRICO DO ESTUDO 

Na busca de estudar os fatores associados ao contexto do estudo que são as 

competências e a gestão de projetos, apresenta-se a seguir o modelo teórico deste trabalho. 

Enfatizando que o sucesso do projeto não pode ser alcançado somente com um conjunto de 

habilidades técnicas do gerente de projetos, Gillard (2009) apresenta três princípios 

fundamentais que impactam diretamente no resultado do projeto, são eles: 

 Especialização técnica: A organização das equipes de projetos é tradicionalmente 

planejada com base nas competências técnicas dos membros. Levando em 

consideração somente a credibilidade técnica e descartando o conhecimento funcional 

em gestão, bem como o quesito de liderança, forçando com que o técnico execute 

atividades do qual o mesmo não possui habilidades. 

 Habilidades interpessoais - “Soft”: Tais como comunicação, negociação, gestão de 

conflitos e persuasão são considerados habilidades de ordem superior. A gestão de 

recursos humanos também é destacada, principalmente porque lida com as pessoas e 

suas personalidades, exigindo do gerente de projetos muitas habilidades interpessoais 

na condução do projeto. 

 Estilo de liderança: O estilo de liderança contribui para a gestão eficaz do projeto, e é 

considerado um fator chave para os membros das equipes. Destacando-se a liderança 

situacional, levantando a importância da maturidade, flexibilidade e adaptabilidade, a 

cada contato com as pessoas e com as situações. Ressalta-se também a liderança 

coaching como suporte na gestão, projetando a autoconfiança, a comunicação eficaz, 

a promoção da coesão da equipe, a obtenção da cooperação das pessoas, o 

fornecimento do feedback, para desenvolver os RH, e a utilização do poder unilateral 

de forma adequada. 

Este trabalho procurou investigar as competências dos recursos humanos envolvidos 

nos projetos contemporâneos, baseado no modelo de competências de Rabechini Jr. e Pessôa 

(2005), destacando a visão da camada das competências dos indivíduos. Categorizam-se as 

competências em três âmbitos: contextuais, comportamentais e técnicas, estruturando-se com 

base no modelo “Olho de Competências”, do IPMA (2006). Ou seja, as competências foram 

analisadas sobre a lente do indivíduo, como ilustra a Figura 9, de todos os recursos humanos 

envolvidos na equipe do projeto, incluindo gerente de projetos e demais membros.  
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Figura 9 - Modelo de Competências 

Fonte: Autora (2016) 

 

Uma primeira abordagem a ser considerada no que tange as competências 

individuais que são necessárias aos recursos humanos membros de uma equipe de projeto, é o 

estudo de Araújo e Pedron (2015), que compilaram uma extensa lista de competências de 

gerentes de projetos de TI que são relevantes para o sucesso dos projetos e agruparam em 

categorias. Para este trabalho, propõem-se a utilização, de forma adaptada, das competências 

e categorias levantadas e validadas pelas autoras, com foco nos recursos humanos dos 

projetos que atuam no gerenciamento de projetos moderno na área de TI, incluindo membros 

de equipe e gerentes de projetos. 

Baseado no modelo de competências apresentado, as características do 

gerenciamento de projetos contemporâneo e a lista de competências elaborada por Araújo e 

Pedron (2015), tem-se um cruzamento de tais pilares, que conduziram esta pesquisa. A seguir 

serão apresentados argumentos que suportam as cinco proposições deste estudo. Ressalta-se 

que não foram exploradas todas as competências e categorias identificadas por Araújo e 

Pedron (2015), pois algumas delas referiam-se somente ao gestor do projeto e não a todos os 

recursos humanos, como é o foco do presente estudo.  

 

A. Gerenciamento de Projetos 
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O gerenciamento de projetos 2.0 é o contexto onde estão inseridas as competências 

exploradas no presente trabalho. Levine (2014) esclarece que a gestão de projetos 1.0 tem nos 

processos os gerentes de projetos controlando todas as entradas e saídas de um projeto. 

Promovendo, portanto, um tipo de controle centralizado e hierárquico (Kerzner, 2015). 

Contudo, todo esse cenário não é aplicável as novas tendências do GP, como Kerzner (2015) 

argumenta, pois há um desafio de volume, variedade e velocidade das informações dentro do 

projeto, além do aumento da colaboração entre as pessoas. Para Levine (2014), o foco atual 

está no gerenciamento dos processos e nos participantes dos projetos, que tem como 

verdadeiro objetivo o trabalho a ser entregue. 

Nach (2016) afirma que o gerenciamento de projetos atual considera tendências 

recentes em tecnologias baseadas em redes sociais e na web 2.0, que auxiliam principalmente 

nas capacidades de comunicação e colaboração. Para Levine (2014), a gestão é uma atividade 

inerentemente social, logo com a evolução das ferramentas da web 2.0 tem-se uma atuação 

mais natural dentro dos projetos. Coleman (2008) considera que o uso da web 2.0 no GP 

impulsiona alguns fatores-chave como o fomento da experiência social, o apoio de atividades 

lineares e não-lineares, a adoção de ferramentas e processos que apoiam a emergências e 

mudanças dentro dos projetos e também superação da complexidade das plataformas 

clássicas de GP. 

Em uma abordagem tradicional de gerenciamento de projetos, o planejamento fica 

no âmbito do gerente de projetos, através de uma linha de base com recursos e tarefas 

definidas nas fases iniciais do projeto, deixando pouco espaço para as mudanças (Kerzner, 

2015). A gestão de projetos atual possui uma tendência ágil que tem como características de 

equipes auto gerenciadas e com autonomia para tomar decisões, planejamento limitado, 

escopo mínimo com abertura para as mudanças, ênfase na velocidade, iterações de 

colaboração trabalho e envolvimento do cliente (Conforto, Salum, Amaral, da Silva, & 

Almeida, 2014). Outra tendência no gerenciamento de projetos atual é a ampla aceitação da 

mudança das ferramentas tecnológicas no ambiente de trabalho, que requer mudanças nos 

processos, na estrutura e na cultura (Nach, 2016). 

Considera-se que não há eliminação da teoria base do gerenciamento de projetos, 

mas sim que há uma flexibilidade nas práticas atuais. Apresenta-se, portanto, a primeira 

proposição do estudo: 

P1 - Existe um conjunto de características que compõem o gerenciamento de 

projetos 2.0 diferente do gerenciamento de projetos 1.0 
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B. Competências Pessoais 

Kerzner (2015) declara que as pessoas foram treinadas para ser habilidosas 

tecnicamente, mas que em um ambiente moderno elas precisam saber atuar com relações 

humanas, reforçando que as habilidades interpessoais elevam a eficácia do projeto. Os 

recursos humanos precisam ser capazes de exercer influências sobre as pessoas envolvidas no 

projeto, pois tal capacidade de construir e manter peculiaridades pessoais, como 

relacionamentos e também a fomentação da colaboração, sendo considerado importante para 

o sucesso do projeto (Keil et al., 2013). 

Miron, Erez e Naveh (2004) consideram que para impulsionar o desempenho 

inovador das pessoas criativas precisa-se tomar a iniciativa de promover as ideias, e é através 

das características pessoais que ganha-se um melhoramento na inovação, contribuindo para 

qualidade e eficiência do projeto. A habilidade de inovação dos recursos humanos é um item 

base para a condução dos projetos modernos (Kerzner, 2015). 

Turner & Müller (2005) argumenta que são necessários perfis de competências 

diferentes para variadas circunstâncias dentro dos projetos, atuando como apoio nas novas 

necessidades dos projetos modernos. As competências pessoais englobam muitas 

características que torna possível a construção de perfis de competência combinando distintas 

formas de atuação, tais como transacional e transformadora, junto às pessoas do projeto 

(Turner & Müller, 2005). 

Araújo e Pedron (2016), ao analisar outros autores, destacaram as seguintes 

competências pessoais e profissionais: Atenção aos detalhes; Flexibilidade/Gestão de 

ambiguidade; Auto-organização/Auto-direção; Iniciativa/pró-ativa; Busca de consenso; 

Julgamento; Capacidade de aprender/Auto-avaliação; Objetividade; Capacidade de lidar 

com o stress; Paciência; Capacidade mental; Persistência; Confiança/Realista; Perspectiva 

80-20/Princípio de Pareto; Cooperação; Perspectiva de alto nível; Determinação; Senso de 

humor; Empatia; Transparência/Honestidade; Aprendizagem ao longo da vida; Não 

comprometer os fatores; Compromisso; Orientado para os resultados; Experiência; 

Participar e contribuir plenamente; Foco na qualidade; Propriedade das tarefas; e 

Habilidades profissionais. Segundo as autoras, este conjunto de competências mapeadas na 

literatura compõem as competências pessoais dos recursos humanos que atuam nos projetos. 

Considerando os argumentos mencionados, apresenta-se a segunda proposição do 

estudo:  

P2 - Existe um conjunto de competências pessoais dos recursos humanos para 

atuar no gerenciamento de projetos 2.0 diferente do gerenciamento de projetos 1.0.  
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C. Comunicação 

Misic e Graf (2004) esclarecem que as habilidades de comunicação tratam-se da 

capacidade de escrever e falar claramente, para resumir e registrar informações de uma 

maneira que outras pessoas possam entender dentro do projeto. Belzer (2001) complementa 

afirmando que é necessário que os recursos humanos tenham a capacidade de transmitir 

ideias complexas facilmente, articular claramente o que deve ser feito, manter todos os outros 

membros da equipe se movendo em direção ao mesmo objetivo, além de auxiliar a promover 

um ambiente que permite que o todo o RH do projeto comunique aberta e honestamente, bem 

como saber negociar, ouvir e facilitar os impedimentos do dia-a-dia. 

Os projetos modernos estão inseridos em um ambiente 2.0, que acarreta em uma 

mudança na comunicação tradicional, por causa das aplicações interativas que permitem que 

os recursos humanos expressem suas ideias e conhecimento por meio da tecnologia (Seo & 

Lee, 2016). Tais ferramentas influenciam diretamente na comunicação interpessoal, 

facilitando o trabalho colaborativo e o desenvolvimento da inteligência coletiva dentro dos 

projetos (Câmara, Soares, Tessi & Chaves, 2015). 

Há necessidade de uma comunicação assíncrona e mais aberta no gerenciamento de 

projetos atual para auxiliar na superação dos limites de troca e armazenamento de 

informações entre as pessoas do projeto, pois, por causa da distância, a comunicação não 

ocorre ao mesmo tempo, não é simultânea (Levitt, 2011; Ortiz-Marcos, Uruburu, Cobo & 

Prieto, 2013; e Berggreen & Kampf, 2015). Segundo Misic e Graf (2004), as tecnologias 

permitem um grande avanço nas comunicações de dados e suporta os trabalhos remotos nos 

projetos, permitindo uma distribuição em massa dos recursos de modo global e uma execução 

mais eficaz das atividades dentro deste ambiente. Para Levitt (2011), esse novo cenário 

permite que os membros da equipe do projeto combinem recursos de forma autônoma, 

garantindo respostas rápidas e coerentes, sob demanda e a qualquer momento. 

Na revisão de literatura conduzida por Araújo e Pedron (2016), as seguintes 

competências de comunicação foram mapeadas: Capacidade de construir argumentos 

persuasivos; Capacidade de se comunicar em múltiplos níveis; Comunicação aberta; 

Comunicação escrita; Comunicação verbal; Habilidades de apresentação; Habilidade para 

escutar; e Questionamento eficaz. 

Considerando os argumentos mencionados, apresenta-se a terceira proposição do 

estudo:  
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P3 - Existe um conjunto de competências de comunicação dos recursos 

humanos para atuar no gerenciamento de projetos 2.0 diferente do gerenciamento de 

projetos 1.0.  

 

D. Competências de domínio do negócio e técnico 

Todos os membros da equipe de projeto precisam apresentar fortes competências 

técnicas e de domínio do negócio (Gillard, 2009). Segundo Mantel e Meredith (1986), um 

dos fatores primordiais que levam a uma gestão de projetos bem sucedida é a credibilidade 

técnica e a capacidade de usar uma abordagem sistemática para completar tarefas que 

atendam os padrões de desempenho em tempo, dentro dos custos planejados e aderentes ao 

negócio. 

Leybourne, Warburton e Kanabar (2014) consideram que no cenário atual, a gestão 

moderna baseada em projetos, há uma complexidade relacionada a diversas 

interdependências intrínsecas ao negócio, o que provoca mudanças imprevisíveis, 

necessitando de recursos humanos preparados tecnicamente e com domínio dos processos da 

organização para atuação de forma mais eficaz. O sucesso competitivo dos projetos tem o 

valor da inovação para o cliente como fator importante, e isso é estimulado com os modelos  

de negócio que utilizam a web 2.0 (Filev, 2008; McDonald, 2009; Ollus, Jansson, Karvonen, 

Uoti & Riikonen, 2011). 

Em um mercado cada vez mais global, a compreensão da dinâmica da diversidade 

no local de trabalho é proposta como um fator crítico de sucesso (McDonald, 2011; Ollus, 

Jansson, Karvonen, Uoti & Riikonen, 2011). Isso porque a multi-culturalidade aumenta e 

enfatiza a diversidade cultural nas empresas, podendo surgir diferentes alinhamentos dos 

negócios organizacionais dentro da empresa, o que pode impactar nas soluções propostas 

para resolução dos problemas (McDonald, 2011). 

Araújo e Pedron (2016) consideraram na investigação as seguintes competências 

para conhecimento de domínio de negócio e técnico: Adequação cultural; Capacidade de 

compreender o domínio do negócio; Capacidade de documentar o processo; Capacidade de 

envolver os usuários finais; Capacidade de identificar as partes interessadas; Conhecimento 

do produto final; Habilidades de negócio; Habilidades Técnicas; Pensamento estratégico; 

Visão orientada/articulada do problema de negócio; Capacidade de tomada de decisão; 

Habilidades analíticas; Credibilidade; Habilidades de pesquisa; e Criatividade/inovação 

/desenvoltura. 
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Considerando os argumentos mencionados, apresenta-se a quarta proposição do 

estudo:  

P4 - Existe um conjunto de competências de domínio técnico e de negócio dos 

recursos humanos para atuar no gerenciamento de projetos 2.0 diferente do 

gerenciamento de projetos 1.0.  

 

E. Competências Interpessoais 

Thamhain (1993) considera que a construção de uma equipe é um processo que visa 

um trabalho eficaz e integrado através do conjunto de vários indivíduos com diferentes 

necessidades, habilidades e inteligências. As equipes buscam a interdependência, com 

participação ativa e coletiva dos indivíduos nas atividades de projetos (Verma, 1995). 

Rabechini Jr. e Carvalho (2003) alertam que a gestão de equipes de projeto não é algo trivial, 

pois os times de projetos são dinâmicos, as pessoas estão em constantes mudanças e pela 

necessidade de que os membros da equipe sejam vistos como uma entidade única. 

As competências da equipe de projeto se referem à possibilidade das pessoas 

trabalharem em conjunto visando atingir os objetivos do projeto (Rabechini Jr. & Carvalho, 

2003). Os membros do projeto cada vez mais combinam recursos de forma independente e 

trabalham de forma auto gerenciável, com o destaque para as equipes distribuídas faz com 

que haja necessidade de todo e qualquer membro da equipe tenha competências essenciais 

para lidar com outros membros dos projetos modernos (Levitt, 2011; McDonald, 2011). 

Levitt (2011) argumenta que todas as pessoas do projeto se tornam responsáveis pela gestão 

do outro recurso, principalmente por causa do aumento da proeminência de equipes de 

trabalho semiautônomas. 

Os projetos modernos são caracterizados pela inclusão de uma nova geração dentro 

das equipes, acarretando em diferentes valores, atitudes e comportamentos, que precisam ser 

acompanhados constantemente (Palacios-Marqués, Cortés-Grao & Carral, 2013; Leybourne, 

Warburton & Kanabar, 2014). Para Hamel (2009), os recursos humanos que formam as 

equipes de projetos modernos exercem os seus próprios controles sobre os projetos. Com as 

equipes virtuais há uma forte caracterização de colaboração e multi-culturalidade, que 

aumenta o nível de compromisso, engajamento e motivação dos membros da equipe (Levitt, 

2011; McDonald, 2011; Filev, 2008; Jurina, Vrecko & Barilovic, 2014). 

Na análise de diferentes estudos, Araújo e Pedron (2016) frisam as seguintes 

competências de gerenciamento de equipe: Boas habilidades com pessoas; Construção de 

relacionamentos; Carisma; Gerenciamento de conflitos; Compreender a psicologia das 



44 

 

 

 

pessoas; Negociação; Compromisso; Política de sensibilização/presteza/tato; Capacidade de 

superar equipes diversas; Criar um ambiente eficaz; Habilidades organizacionais; Multi-

tarefas; Colaboração; Dar autonomia aos membros da equipe; Habilidade de motivar os 

membros da equipe; Dar feedback; Habilidade para capacitar os futuros líderes (mentoring / 

treinador); Habilidades de trabalhar com equipes virtuais; Comemorar as realizações; 

Liderança; Compartilhar informações e créditos; e Proteger a equipe. 

Considerando os argumentos mencionados, apresenta-se a quinta proposição do 

estudo:  

P5 - Existe um conjunto de competências interpessoais dos recursos humanos 

para atuar no gerenciamento de projetos 2.0 diferente do gerenciamento de projetos 1.0.
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3 MÉTODO 

Kuhn (1997, p. 13) define paradigmas como sendo “realizações científicas 

universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções 

modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência”, ou seja, um conjunto de 

saberes. De acordo com Lakatos e Marconi (1996), pesquisar não é apenas procurar a 

verdade, mas é o encontro de respostas para as questões propostas, por meio de métodos 

científicos. A pesquisa científica é composta pela exploração, inquirição e procedimentos 

sistemáticos e intensivos, que possuem como objetivo a descoberta, explicação e compreensão 

dos fatos que estão inseridos ou que compõem uma determinada realidade (Barros & Lehfeld, 

2007). 

Partindo dessas definições e dos objetivos previamente apresentados, este estudo teve 

uma abordagem qualitativa sequencial. Para Neves (1996), a pesquisa qualitativa é um 

conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam descrever os componentes de um 

sistema complexo de significados, com objetivo de traduzir e expressar o sentido dos 

fenômenos do mundo social. Um estudo qualitativo é capaz de divulgar uma riqueza maior de 

dados e também facilitar a exploração maior de eventuais contradições e paradoxos (Gomes & 

Araújo, 2005). 

As pesquisas qualitativas não destacam uma técnica de investigação específica, pois 

é difícil enquadrar essas técnicas em um único âmbito de discussão ou único paradigma 

(Denzin & Lincoln, 2006). Uma pesquisa qualitativa ocupa um lugar reconhecido entre as 

várias possibilidades de se estudar um fenômeno que envolvem as pessoas e as suas relações 

sociais dentro de diferentes ambientes (Godoy, 1995). Portanto, há uma necessidade de não 

somente entender, mas também de compreender mais profundamente os fenômenos sociais 

(Gomes & Araújo, 2005), o que é possibilitado por meio da pesquisa qualitativa. 

A seguir será apresentado o modelo de pesquisa que detalha todas as atividades que 

foram realizadas durante a etapa de coleta de dados deste trabalho. 
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3.1 MODELO DE PESQUISA 

Para responder a questão de pesquisa que visa identificar as competências individuais 

no paradigma de gerenciamento de projetos contemporâneo, pretende-se conduzir uma 

pesquisa qualitativa sequencial para exploração das competências. A seguir, na Figura 10, 

constam todas as etapas conduzidas neste trabalho. 

 
Figura 10 - Modelo de Pesquisa 

Fonte: Autora  

  

Inicialmente realizou-se uma revisão sistemática da literatura para identificar as 

características do gerenciamento de projetos 2.0 e em paralelo foi realizado um levantamento 

de competências necessárias para atuar no GP 1.0. Em seguida, foi realizado um cruzamento 

das características do GP 2.0 identificadas com as competências individuais no GP 1.0. O 

resultado do cruzamento serviu de insumo para o grupo focal e para as entrevistas individuais. 

Logo depois do cruzamento foi realizado o grupo focal exploratório. Com o resultado do 

grupo focal teve-se a realização das entrevistas individuais, considerada como última etapa do 

trabalho exploratório. 
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3.1.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

Apresenta-se um método explícito, criterioso e reprodutível, com o objetivo de 

identificar, avaliar e interpretar pesquisas disponíveis que são relevantes para uma 

determinada questão de pesquisa ou fenômeno de interesse (Keele, 2007). A Figura 11 

apresenta o detalhamento da revisão sistemática realizada. 

As revisões sistemáticas da literatura são investigações científicas, que sintetizam os 

resultados de múltiplas pesquisas por meio de estratégias que limitam o viés e o erro aleatório 

(Cook, Mulrow & Haynes, 1997), diferentemente da revisão narrativa, este tipo de revisão 

procura responder uma pergunta específica. Keele (2007) posiciona a revisão sistemática da 

literatura como estudo secundário e os estudos individuais analisados são considerados 

estudos primários. 

 

         Itens Revisão Sistemática 

Questão Específica 

Fonte Fontes Abrangentes com estratégia de busca explícita 

Seleção Seleção baseada em critérios aplicados uniformemente 

Avaliação Avaliação criteriosa e reprodutível 

Síntese Qualitativa (Análise de conteúdo) 

Inferências Baseadas em resultados de publicações anteriores 

Figura 11 - Detalhamento Revisão Sistemática             

Fonte: Adaptado de Cook, Mulrow e Haynes (1997). 
  

Um dos aspectos que faz da revisão bibliográfica um estudo sistemático, é porque 

todas as etapas do processo são guiadas por critérios definidos em um protocolo de pesquisa 

baseado em objetivos e questões de pesquisa (Munzlinger, Narcizo & Queiroz, 2012). Os 

autores salientam a necessidade de se estabelecer uma formalização da pesquisa por meio de 

um protocolo de estudo. O protocolo deve conter especificações dos procedimentos 

executados. 
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Em razão da normatização da pesquisa desenvolvida, foi elaborado o protocolo de 

pesquisa com o fim de registrar de forma transparente todo o processo que envolveu a 

execução da revisão sistemática da literatura. O protocolo apresenta as bases de dados 

pesquisadas, a definição da estratégia de busca, os critérios de elegibilidade definidos e o 

processo de seleção, extração e análise dos dados. O protocolo detalhado deste trabalho é 

apresentado na Figura 12. 

Escopo da Pesquisa 

Delimita os tipos de mecanismos utilizados para realizar as buscas. 

Critérios Adotados para Seleção de Fontes 

Bases de Dados ● Web of Science: Para encontrar artigos 

acadêmicos publicados.  

● Ferramenta Publish or Perish/Google 

Scholar: Para encontrar materiais 

relacionado ao assunto que foram 

produzidos por praticantes, pois o tema 

estudado trata-se de um fenômeno recente 

(tema emergente) e, por isso, a pesquisa 

não pode se valer somente de conteúdos 

acadêmicos. 

Expressão Geral de Busca Os seguintes termos (strings) foram procurados 

em: Resumos, Títulos e Palavras-chave. 

● “Project management 2.0” (Essa 

expressão foi buscada apenas na 

ferramenta Publish or Perish/Google 

Scholar). 

● “Project management” and “web 2.0” 

● “Management 2.0” 

Domínios da Pesquisa ● Ciências Sociais 

● Tecnologia da Informação 

Área da Pesquisa ● Business Economics 
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● Computer Science  

● Social Sciences other topics 

Tipos de Documento Aceitos ● Article 

● Case Report 

● Meeting 

● Report 

● Review 

Ano ● 2006 a 2015 

Idioma ● Inglês 

● Português 

Método de Busca de Publicações 

Seleção dos Dados 

Seleção das publicações relevantes ● Critérios de Inclusão: Produções que 

estão relacionadas com o tema, 

encontradas na base de dados Web of 

Science. Materiais de praticantes, por 

causa da natureza do tema (tema recente). 

● Critérios de Exclusão: Produções 

repetidas, que não foram encontradas para 

download ou que estão fora dos assuntos 

“Gerenciamento de Projetos” e “Web 2.0”.  

Seleção e extração dos dados ● Inicialmente foram lidos todos os resumos 

dos materiais que possuem resumos e 

posteriormente as produções completas 

foram analisadas. 

Catalogação e Sumarização dos 

dados 

● A ferramenta Mendeley foi utilizada como 

repositório das produções encontradas.   

● O software NVIVO foi utilizado para a 
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catalogação dos dados e como suporte 

para a análise de conteúdo. 

Análise das Publicações 

Procedimentos para Análise 

Análise Qualitativa ● Realização de análise de conteúdo, a partir 

da descrição e interpretação do conteúdo 

das publicações. 

Análise Quantitativa 

 

● Analisando numericamente a frequência 

de ocorrência de determinados termos e 

referências das publicações. 

Figura 12 - Protocolo de Pesquisa 
Fonte: Autora 

 

O fluxo de trabalho seguido na revisão sistemática foi detalhado em oito passos, 

sintetizados na Figura 13.  

 
 Figura 13 - Processo da Revisão Sistemática da Literatura        

 Fonte: Adaptado de Petticrew e Roberts (2006) 
 

1. Formular a pergunta de pesquisa: Foi especificada a pergunta que a revisão 

sistemática da literatura visa responder. A questão é: Quais são as características do 

gerenciamento de projetos 2.0?  
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2. Definir protocolo de pesquisa: Foi organizada a estratégia de busca e análise dos 

trabalhos a serem analisados. 

3. Fazer a busca nas bases de dados: Processo de busca pelas expressões levantadas 

nas bases de dados selecionadas. 

a. “Project management 2.0”  

- Não foi encontrada nenhuma publicação na Web of Science
1
. 

- Foram encontradas 155 publicações na ferramenta Publish or Perish/Google 

Scholar, distribuídas entre artigos, documentos de conferências e eventos, 

livros, artigo de internet, dissertação, meeting, tese, report e patente.
2
 

b. “Project management” and “web 2.0” 

- Foram encontradas 22 publicações na Web of Science, distribuídas entre 

Artigos (04) e documentos de reuniões (18)
3
. 

c. “Management 2.0” 

- Foram encontradas 08 publicações na Web of Science, distribuídas entre 

Artigos (03), documentos de reuniões (04) e revisões (01)
4
. 

4. Retirar publicações: Remoção de publicações seguindo os critérios de exclusão do 

protocolo de pesquisa, baseado nas expressões selecionadas e na leitura dos resumos. 

Os critérios de exclusão são: produções repetidas, que não foram encontradas para 

download ou que estão fora dos assuntos “Gerenciamento de Projetos” e “Web 2.0”.  

a. “Project management 2.0” 

- Foram removidas 146 publicações. 

b. “Project management” and “web 2.0” 

- Foram removidas 09 publicações. 

c. “Management 2.0” 

- Foram removidas 04 publicações. 

d. Com a junção dos resultados finais, já com as publicações retiradas (item 4 - a, 

b e c) das 3 buscas realizadas foram retiradas duas publicações, pois estavam 

duplicadas,  

5. Selecionar artigos: Após os procedimentos realizados, 23 publicações foram 

selecionadas para leitura de todo o trabalho.  

                                                 
1
 Pesquisa realizada em 28.09.2015. 

2
 Pesquisa realizada em 28.09.2015. 

3
 Pesquisa realizada em 28.09.2015. 

4
 Pesquisa realizada em 03.10.2015. 
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6. Recuperar publicações: Os artigos foram armazenados na ferramanta Mendeley em 

formato pdf. 

7. Extrair e Catalogar dados: Os dados relevantes para composição das discussões e 

resultados deste artigo foram catalogados na ferramenta NVIVO.  

8. Sintetizar: Os dados extraídos de todas as publicações foram sintetizados em uma 

tabela com as características do Gerenciamento de Projetos 2.0. 

9. Redigir resultados e Publicar: O resultado final desta atividade é a apresentação dos 

resultados na seção de revisão da literatura (seção 2) deste trabalho.  

3.2 ETAPAS DA FASE QUALITATIVA 

A abordagem qualitativa sequencial visa explorar os dados coletados na revisão 

sistemática da literatura. A primeira etapa da pesquisa qualitativa realizada foi o grupo focal 

seguido da segunda etapa representada pelas entrevistas individuais, ambos exploratórios. 

3.2.1 GRUPO FOCAL EXPLORATÓRIO 

A noção de grupos focais está apoiada no desenvolvimento das entrevistas grupais 

(Bogardus, 1926; Lazarsfeld, 1972), uma técnica de pesquisa que coleta dados, com 

abordagem qualitativa, por meio das interações grupais ao se discutir um tópico especial 

sugerido pelo pesquisador (Morgan, 1997). Pode ser caracterizado também como um recurso 

para compreender o processo de construção das percepções, atitudes e representações sociais 

de grupos humanos (Veiga & Gondim, 2001).  

O grupo focal foi utilizado neste trabalho para a exploração de um tema pouco 

conhecido, que são as competências individuais no gerenciamento de projetos 

contemporâneo, visando averiguar a lista das principais competências individuais que são 

necessárias para os recursos humanos para atuação nos projetos modernos de TI. O grupo 

focal exploratório associado às entrevistas tem um carácter de complementariedade, em que o 

grupo serve de estudo preliminar para uma etapa confirmatória do trabalho (Morgan, 1997). 

Morgan (1997) considera que a utilização de grupos focais em sequência as entrevistas 

individuais facilita a avaliação do confronto de opiniões, já que se tem maior clareza do que 

as pessoas isoladamente pensam sobre um tema específico. 
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Esta primeira etapa da pesquisa qualitativa auxiliou (1) na definição dos participantes 

para as entrevistas individuais; (2) para determinar quais competências individuais serão 

incluídas ou excluídas do roteiro das entrevistas individuais; (3) na definição dos limites das 

construções da pesquisa; e (4) para se obter uma melhor compreensão do gerenciamento de 

projetos contemporâneo. 

O campo de pesquisa qualitativa é composto por membros de equipes de projetos de 

TI que atuam com métodos ágeis e/ou tecnologias Web 2.0, pois são características 

identificadas na revisão da literatura do GP 2.0. No Apêndice A encontra-se o convite para 

participação do grupo focal, que foi encaminhado para pessoas que compõe o campo de 

pesquisa selecionado. O roteiro que apoiou a condução do grupo focal (Apêndice A) foi 

construído baseado na revisão sistemática da literatura realizada previamente.  

Foi conduzido um grupo focal, de carácter qualitativo e exploratório, com duração de 

duas horas para analisar as características do gerenciamento de projetos 2.0 e das 

competências individuais identificadas na literatura. Para Pizzol (2004), o tamanho ideal de 

um grupo focal é o que permite a participação efetiva de todos os participantes e a discussão e 

aprofundamento adequado aos assuntos envolvidos. Portanto, para este grupo focal foram 

selecionados cinco pessoas, para assim poder garantir a participação de todos os presentes e a 

manter o foco das discussões. Os critérios para seleção das pessoas foram: 1) Os participantes 

deveriam trabalhar em cenários de projetos que utilizam tecnologias colaborativas (web 2.0) 

e/ou métodos ágeis; 2) Os participantes deveriam ter diferentes origens profissionais; e 3) O 

grupo deveria ter um equilíbrio de profissionais sênior e júnior. Estes critérios foram 

estabelecidos para permitir contribuições de diferentes perspectivas e não tendenciosa.  

Foram selecionados profissionais com diferentes tempos de experiência, cargos e 

setores de atividade, para uma exploração de diferentes perspectivas sobre o fenômeno em 

estudo. A escolha dos diferentes profissionais proporcionou a discussão da evolução do 

gerenciamento de projetos, desde os anos 60 até atualmente, bem como a discussão de 

perspectivas das competências dos recursos humanos. A seguir uma breve descrição dos 

entrevistados:  

 Participante 1: gerente de projetos de tecnologia da informação em uma empresa 

de áudio visual de pequeno porte. Com mais de 20 anos de experiência em TI. 

 Participante 2: pesquisador, professor, gerente de projetos e diretor de novos 

negócios na área de tecnologia da informação. Com mais de 10 anos de 

experiência na área de TI. 
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 Participante 3: analista de sistema em uma empresa de educação de grande porte. 

Atua como consultor especialista com mais de 15 anos de experiência em TI. 

 Participante 4: estagiário e estudante na área de tecnologia da informação em uma 

empresa de educação de grande porte. Com 2 anos de experiência em TI. 

 Participante 5: especialista em gestão e implantação de ferramentas de melhoria 

de processos na indústria. Com 20 anos de experiência. 

O áudio deste grupo de focal foi registrado para análise do conteúdo da discussão. O 

grupo focal teve duração de uma hora e meia com transcrição em 29 páginas. Ao longo da 

sessão os participantes partilharam suas visões e experiências, bem como registraram um 

resumo das características do gerenciamento de projetos e competências em um quadro em 

branco. A sessão foi divida em duas partes: na primeira parte o moderador contextualizou 

todos os participantes e ouvintes do grupo focal sobre os temas abordados na sessão, falando 

sobre o gerenciamento de projetos, a sua evolução e influências, como da web 2.0 e da nova 

geração, em seguida sobre os recursos humanos e as competências. Na segunda parte, todos 

os participantes discutiram sobre os assuntos da pauta (APÊNDICE B) e compartilharam as 

suas opiniões. O grupo chegou a exaustão dos temas contribuindo de uma forma muito 

expressiva para a condução da pesquisa. 

3.2.2 ENTREVISTAS INDIVIDUAIS 

Por meio da realização de entrevistas individuais intensivas com um pequeno número 

de respondentes, pretendeu-se explorar perspectivas sobre a questão central de pesquisa 

considerando uma técnica de pesquisa qualitativa que permite analisar o fenômeno em 

profundidade (Boyce & Neale, 2006). "A entrevista em profundidade é uma técnica de 

pesquisa qualitativa que envolve a realização de entrevistas individuais intensivos com um 

pequeno número de respondentes, a fim de explorar suas perspectivas" (Boyce & Neale, 2006, 

p. 3). 

Foram realizadas 15 entrevistas com profissionais que trabalham na área de 

tecnologia da informação, de diferentes idades e com posições de trabalhos diversas, que 

atuam em equipes de projetos no âmbito do gerenciamento de projetos 2.0. As entrevistas 

foram distribuídas entre 08 homens e 07 Mulheres, com idades entre 22 e 40 anos. As 

entrevistas tiveram duração média de 22 minutos. 
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Entrevistado Idade Profissão Experiência Sexo Tempo 

E01 27 Analista de Sistemas 9 Homem 35:28 

E02 38 Gerente de Projetos 12 Homem 17:40 

E03 22 Desenvolvedor de Sistema 2 Homem 25:18 

E04 24 Analista de Sistemas 4 Homem 33:52 

E05 23 Analista de Sistemas  2 Mulher 15:00 

E06 25 Analista de Sistemas  3 Homem 15:00 

E07 34 Gerente de TI 15 Homem 14:38 

E08 40 Arquiteta de Informação 15 Mulher 20:44 

E09 38 

Diretor de Tecnologia/Dono 

Empresa 17 Homem 22:46 

E10 28 Desenvolvedora de Software 6 Mulher 15:36 

E11 40 Diretora Técnica na América Latina 20 Mulher 42:41 

E12 27 Analista de Projetos 5 Mulher 15:00 

E13 33 Gerente de Infraestrutura 16 Homem 13:16 

E14 37 Gerente de Projetos (líder de equipe) 14 Mulher 15:00 

E15 39 Scrum Master 20 Mulher 22:10 

Total 05:24:09 

Figura 14 - Lista de participantes das entrevistas individuais 

Fonte: Autora. 

 

Seguindo um roteiro de entrevista semiestruturado (APÊNDICE C – ROTEIRO 

SEMIESTRUTURADO ENTREVISTAS), os entrevistados foram estimulados a falar sobre 

os temas do estudo tendo como, base suas experiências e projetos atuais que estão 

participando, ou seja, todas as respostas foram dadas com considerando a opinião pessoal de 

cada entrevistado e as experiências vividas. 

No início de todas as entrevistas, os entrevistados se apresentaram e falaram sobre o 

gerenciamento de projetos e suas evoluções, abordaram também sobre os perfis das pessoas 

ao longo do tempo e depois sobre as competências abordadas neste estudo. A primeira seção 

de perguntas objetivou identificar o panorama geral de gestão de projetos atualmente. A 

segunda seção foi focada em entender os recursos humanos atuais, bem como a gestão das 

competências destas pessoas que atuam nos projetos de TI. A terceira seção procurou levantar 

quais são as competências necessárias abordadas neste estudo para que se atue nos projetos de 

TI, além de identificar as influências na gestão de projeto. 
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3.2.3 MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

A seguir é apresentada a matriz de amarração deste trabalho que visa mostrar 

estruturadamente o desmembramento da questão de pesquisa “Quais são as competências 

individuais no paradigma de gerenciamento de projetos contemporâneo na área de 

Tecnologia da Informação” até a forma de coleta de dados.  
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   Procedimento de Coleta de Dados 

Objetivo Geral Objetivo Específico Proposição Questões do Grupo Focal Questões da entrevista 

Analisar como se 

apresentam as 

competências individuais 

no paradigma de 

gerenciamento de projetos 

2.0 na área de Tecnologia 

da Informação. 

Identificar as 

características do 

gerenciamento de projetos 

1.0 e do gerenciamento de 

projetos 2.0 com base na 

literatura; 

 P1 - Existe um 

conjunto de 

características que 

compõem o 

gerenciamento de 

projetos 2.0 diferente 

do gerenciamento de 

projetos 1.0. 

 

1. Quais as características da gestão 

de projetos tradicional (1.0)? 

Como você caracteriza os projetos 

1.0? 

2. O que muda com a gestão de 

projetos atual, levando em 

consideração o ambiente 

globalizado, a expansão da 

internet e a inserção das TIs 

colaborativa (web 2.0)?  

3. Quais as características do 

gerenciamento de projetos 2.0? 

1. Para você quais são as características 

do gerenciamento de projetos? 

2. Você identifica mudanças no 

gerenciamento de projetos ao longo do 

tempo? Se sim, quais? 

3. Como são os projetos atuais?  

a. Possuem equipes virtuais?  

b. Utilizam quais tipos de 

ferramentas? 

c. Utilizam a internet? 

d. Utilizam os métodos ágeis? 

4. Para você, os recursos humanos 

mudaram nos projetos atuais? 

5. Se sim, quais são as principais 

diferenças dos recursos humanos 

antigos e atuais? 

6. Como caracteriza o perfil dos recursos 

humanos dos projetos atuais? 

7. Há uma mistura de recursos humanos 

de diferentes gerações no mesmo 

projeto? Percebe que existem conflitos 

por isso? 

8. Você acredita que as competências de 

RH são as mesmas ao longo do 

tempo? 

9. Você acha que é importante tratar as 

competências dos recursos humanos 

dos projetos? 

10. Qual a sua opinião sobre atualmente 

as várias competências possuírem uma 

nova roupagem, que não são 

entendidas como era nos projetos 

antigos? 

Identificar as P2 - Existe um 3. Quais são as competências 4. Existe um conjunto de 

competências pessoais 
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   Procedimento de Coleta de Dados 

Objetivo Geral Objetivo Específico Proposição Questões do Grupo Focal Questões da entrevista 

competências individuais 

no paradigma de 

gerenciamento de projetos 

1.0 na área de Tecnologia 

da Informação com base 

na literatura; 

conjunto de 

competências pessoais 

dos recursos humanos 

para atuar no 

gerenciamento de 

projetos 2.0 diferente 

do gerenciamento de 

projetos 1.0.   

requeridas dos recursos 

humanos nesta nova 

realidade (projetos 2.0). 

 

necessárias para compor um perfil 

de um recurso humano no 

projeto? Se sim, quais 

competências? 

5. Você considera que as 

competências pessoais dos 

recursos humanos influenciam na 

gestão de projetos? 

Identificar e analisar as 

competências individuais 

que suportam as 

características do 

gerenciamento de projetos 

2.0 na área de Tecnologia 

da Informação. 

P3 - Existe um 

conjunto de 

competências de 

comunicação dos 

recursos humanos para 

atuar no gerenciamento 

de projetos 2.0 

diferente do 

gerenciamento de 

projetos 1.0. 

3. Quais são as competências 

requeridas dos recursos 

humanos nesta nova 

realidade (projetos 2.0). 

4. Como é a forma de comunicação 

nos projetos atuais? 

5. Você considera que as 

competências de comunicação 

dos recursos humanos 

influenciam na gestão de 

projetos? 

6. Quais habilidades você considera 

serem necessárias para uma 

comunicação eficaz e eficiente?  

P4 - Existe um 

conjunto de 

competências de 

domínio técnico e de 

negócio dos recursos 

3. Quais são as competências 

requeridas dos recursos 

humanos nesta nova 

realidade (projetos 2.0). 

 

7. Você considera que os recursos 

humanos de um projeto precisam 

ter competências de domínio 

técnico e de negócio? Por quê? 

8. Você pode elencar as 

competências de domínio técnico 

e de negócio necessárias para 

atuar em um projeto? 
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   Procedimento de Coleta de Dados 

Objetivo Geral Objetivo Específico Proposição Questões do Grupo Focal Questões da entrevista 

humanos para atuar no 

gerenciamento de 

projetos 2.0 diferente 

do gerenciamento de 

projetos 1.0. 

9. De que forma as competências de 

domínio de negócio e técnico 

influenciam na gestão de 

projetos? 

P5 - Existe um 

conjunto de 

competências 

interpessoais dos 

recursos humanos para 

atuar no gerenciamento 

de projetos 2.0 

diferente do 

gerenciamento de 

projetos 1.0. 

3. Quais são as competências 

requeridas dos recursos 

humanos nesta nova 

realidade (projetos 2.0). 

10. Em sua opinião, com diferentes 

perfis/culturas/gerações na 

mesma equipe, é necessário que 

os recursos humanos tenham 

competências individuais voltadas 

as competências interpessoais? 

11. Para você, quais são as 

competências interpessoais 

necessárias para um recurso 

humano? 

12. Você acha que essas 

competências interpessoais 

influenciam no projeto? Por quê? 

Figura 15 - Matriz de Amarração Qualitativa 

Fonte: Autora.  

 

Em seguida, será apresentada a análise e discussão do grupo focal exploratório e das entrevistas individuais. Ambas etapas foram 

analisadas baseando-se na literatura apresentada neste estudo e possuem como foco os pilares de gerenciamento de projetos 2.0 e competências 

individuais dos recursos humanos. 



60 

 

 

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados desta pesquisa foram coletados em etapas diferentes, primeiro na revisão 

sistemática, em seguida no grupo focal exploratório e por último nas entrevistas individuais. 

Os resultados do grupo focal foram insumos para a condução das entrevistas individuais.  

No próximo capítulo (5) será realizada uma discussão em conjunto contemplando o 

grupo focal, entrevistas e também a literatura. 

4.1 GRUPO FOCAL EXPLORATÓRIO 

Todos os cinco participantes do grupo focal se apresentaram e participaram 

ativamente. A sessão iniciou pelo tema gerenciamento de projetos tradicional e as novas 

tendências, tratados como 1.0 e 2.0 respectivamente. Todos os participantes falaram sobre as 

principais características do GP 1.0 e 2.0 que eles consideram que compõem o assunto. As 

características sintetizadas do 1.0 são: a) documental física; b) gestor do projeto como ponto 

central; c) comunicação centralizada no gestor do projeto; d) gestão top down; e) cronograma 

rígido; f) entregas longas; g) pessoas focadas em fazer do que em colaborar; e h) reuniões de 

projeto presenciais. As características resumidas do 2.0 são: a) mais colaborativos; b) 

descentralização de responsabilidades; c) descentralização de informações; d) resposta rápida 

a mudança; e) os recursos humanos da geração da internet; f) tecnologia colaborativa; g) 

virtualização; h) equipes virtuais; i) métodos ágeis; e j) resiliência. 

O participante 5 considera que o gerenciamento de projetos sempre foi algo 

estratégico, mas o que diferencia o do 1.0 para o 2.0 é o fato que este segundo está procurando 

ser mais efetivo, mais assertivo, buscando, portanto, se ajustar ao foco do cliente, como 

afirmado também pelos participantes 1, 2 e 3. Os participantes 1 e 3 ressaltaram que no GP 

1.0 o projeto possui um foco grande na produção da documentação física do que na efetiva 

entrega da tarefa, desviando a finalidade do projeto. Destacaram também que não é porque os 

métodos ágeis são mais rápidos nas respostas ao contexto e nas entregas que não há 

documentação ou organização no replanejamento do projeto,  porém o foco do projeto agora é 

o que o cliente deseja. Para o participante 1, a dificuldade existe em achar um ponto de 

equilíbrio entre 1.0 e o 2.0, pois quem compra o projeto está pensando no 1.0, com foco no 
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quando irá entregar tudo pronto, enquanto na execução é 2.0, com entregas fracionadas, sem o 

foco na data final, mas sim na melhor entrega possível contemplando as mudanças que 

ocorrem. 

Os participantes 1, 3 e 5 enfatizaram várias vezes o destaque da colaboração nos 

novos projetos, para eles os recursos humanos do GP 1.0 eram de uma geração diferente, que 

possuíam maior preocupação em fazer e entregar os seus pacotes de trabalho, do que em 

colaborar, mesmo sabendo do insucesso do projeto, por causa deste motivo. O participante 2 

frisou que o scrum, um dos métodos ágeis existentes, agrega a características de absorção das 

alterações, segundo ele o método já considera a mudança no projeto, então ele se adapta 

melhor, tendo uma maior flexibilidade ao longo do projeto.  

Para o participante 3, os projetos 1.0 possuem características de execução em 

cascata, logo somente no final de toda a entrega era descoberto que havia sido feito algo não 

devido ou que a entrega já não atendia mais as expectativas do cliente. Segundo o participante 

1, esse modelo de execução acarretará em um aumento no backlog de solicitações, pois ao 

longo do projeto não tem-se flexibilidade para absorver as mudanças, e no final do projeto 

entrega uma parte, muita das vezes não condizente ao que o cliente deseja, e sobram muitas 

pendências para resolver ou melhorar, logo poderia ter sido tratado de modo mais ágil durante 

as fases do projeto.  

O participante 5 considera que a maior preocupação em relação ao ágil é relacionada 

a intenção do método não se tornar superficial, pois no intuito de ser ágil as pessoas se não 

bem conduzidas podem se perder e deixar o projeto escorregar não tendo controle de todas as 

mudanças. Para ele há uma preocupação em relação a perda do que já havia sido construído 

no 1.0, em relação a arquitetura de robustez na base de tudo que era feito, como por exemplo 

no controle rígido de documentação. Os participantes 2 e 3 ressaltam que a discussão 

relacionada aos métodos ágeis está sempre em torno da documentação, mas que não há 

nenhuma disputa, pois os ágeis não abonam documentação, apenas focam em fazer a 

documentação necessária, o que realmente será útil para o projeto. E o participante 5 finaliza 

levantando novamente a preocupação entre o equilíbrio do que é burocracia e o que é 

essencial, complementado pela preocupação do participante 4 relacionada a vontade de fazer 

rápido tudo se perca, havendo necessidade de separar o que é ágil e o que é rápido. 

Toda a responsabilidade do projeto ficava centralizada com o gerente do projeto e 

esse gestor não tinha o feedback dos recursos do projeto, o que é diferente no GP 2.0, 

principalmente com a inserção dos métodos ágeis e tecnologias da web 2.0, que facilitaram a 
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troca e divulgação das informações do projeto. O participante 1 destacou que as pessoas dos 

projetos atuais, em especial a nova geração, têm mais noção do trabalho que executam e do 

impactam que tem, não permitindo, portanto, que as pessoas apenas olhem o problema no 

projeto e não façam nada como ressaltado pelo participante 3. 

O participante 1 citou algumas ferramentas tecnologias que estão inseridas na cultura 

da empresa em que ele atuava no momento do grupo focal e que faziam parte do dia-a-dia dos 

projetos. Há painéis colaborativos tratados como fóruns de toda a empresa habilitado através 

da ferramenta Yammer; e o Lync/skype for business, usando principalmente em reuniões, 

podendo fazer chamadas incluindo o celular de qualquer pessoa que esteja em qualquer lugar. 

O participante 5 complementou com o Trello, o Planner e os diversos serviços com 

armazenamento nas nuvens (cloud) que ajudam na virtualização dos projetos. O participante 4 

destacou a flexibilidade que essas ferramentas oferecem no dia-a-dia, principalmente no 

ambiente em que ele atua, pois ele pode participar de uma reunião mesmo estando em home 

office, assim como melhora a velocidade da troca de informações e dados, e também diminui 

a distância com os clientes. O participante 1 salientou o uso das ferramentas para executar as 

reuniões do método ágil scrum, que envolviam dezenas de pessoas de diferentes localidades. 

O participante 5 acrescenta dizendo que a computação em nuvem proporciona uma nova 

forma de gerir o projeto, principalmente quando o projeto está sendo executado por uma 

geração dos anos 90 e 2000, característica forte do 2.0. Para o participante 2 as ferramentas 

2.0 entram como apoio em todas as fases do projeto. 

O participante 1 destaca que no 1.0 o gestor de projetos tinha muito controle, que era 

obrigado a ter a visão do todo, somente ele, então todo o fluxo do projeto era "top guela 

down”. O participante 3 relembrou um projeto 1.0 que o gerente de projetos não conversa com 

os recursos humanos do projeto, que ele vivia em um "aquário" fechado com papeis, gráficos, 

mas sem nenhum feedback das pessoas para falar sobre a visão do projeto, talvez por causa da 

limitação das ferramentas tecnológicas para apoiar. Segundo o participante 1, a pressão do 

projeto era unicamente no gerente do projeto, então ele deveria fazer as coisas acontecerem, 

diferente do 2.0 que ele deve incentivar. 

O participante 1 observa que as pessoas que atuavam no GP 1.0 receberam a 

tecnologia, enquanto as do 2.0 nasceram com a web 2.0 e todas as tecnologias colaborativas, o 

que torna difícil a quebra de paradigma, pois atualmente os recursos humanos do 2.0 possuem 

mais posicionamento para tomada de decisão nos projetos. O participante 4 ressalta que ele, 

mesmo não tendo cargo de gestor, ganhou autonomia para tomar pequenas decisões no dia-a-
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dia, desburocratizando as respostas as necessidades, caso tenha algum problema que ele não 

possa tomar decisão por causa da alçada, então ele já repassa imediatamente para o gestor do 

projeto não somente a dificuldade, mas a solução mais viável que ele considera. Para os 

participantes 1 e 5 a domada de decisão descentralizada é um grande ganho para toda a 

equipe, assim como também a postura das pessoas em levar não somente o problema 

detalhado, mas também todas as soluções possíveis, economizando tempo do gestor de 

projetos e o ajudando a tomar decisões de forma mais ágil, pois o gestor está rodeado de 

problemas o tempo inteiro. Os participantes destacaram no contexto 2.0 a resiliência as 

mudanças, assim como a proatividade das pessoas.  

O participante 2 considera que no 2.0 a equipe tem características de 

autogerenciamento, o que cresce o desafio de escolher bem os perfis das pessoas para atuarem 

nas empresas. O participante 1 complementa dizendo que o gerente de projetos que era o 

centralizador no 1.0 acaba delegando algumas coisas no 2.0 para outras pessoas executaram. 

Portanto, o gerente de projetos não fica sobrecarregado e os recursos não ficam dependendo 

exclusivamente do gerente de projetos, segundo o participante 4. No 2.0 os recursos humanos 

do projeto fornecem feedbacks o tempo inteiro para todo o projeto, então as pessoas estão 

mais expostas em suas ações e no que executam, segundo os participantes 3 e 5. 

Na parte final da sessão os participantes elencaram as principais competências que os 

recursos humanos precisam desenvolver para atuarem no gerenciamento de projetos 2.0. As 

competências sintetizadas e apresentadas por ordem de citação, são: a) resiliência; b) 

paciência; c) ética; d) pontualidade; e) bom senso; f) discernimento; g) comunicação; h) 

conhecimento técnico; i) conhecimento de negócio; j) autonomia; k) iniciativa; l) 

proatividade; m) decisão; n) autogestão; o) não intimidador; p) persuasão; q) determinado; r) 

auto motivado; s) motivador/incentivador; e t) empático. 

Os participantes foram enfáticos ao levantarem a lista de competências apresentada. 

Para os participantes do grupo focal essas competências são essenciais para uma pessoa que 

está inserida em um ambiente de gestão 2.0. Para os participantes dentro de um ambiente 

colaborativo é necessário destacar a ética das pessoas, pois no 1.0 retrata-se um ambiente 

“seguro”, mais rígido, diferente do ambiente 2.0 que é compartilhado. Destacaram também e 

enfatizaram a competência de comunicação, pois no GP 2.0 as pessoas precisam estar mais 

informadas, saber falar mais e melhor, saber ouvir, escutando o que os outros falam e o que 

eles não falam. No geral, todos os participantes acham que as competências pessoais focadas 

no ambiente colaborativo são fundamentais para as pessoas saberem conduzir o dia-a-dia, 
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como por exemplo, a resiliência as mudanças que ocorrem o tempo inteiro, a empatia e a 

paciência, entre outras habilidades. As competências técnicas e de negócio também são 

consideradas importantes, principalmente porque o 2.0 busca atender o foco do cliente, então 

é necessário dominar não somente o técnico, fazendo de forma bem feita, mas também o 

negócio para poder apresentar soluções eficazes e entender o que o cliente espera. 

Para o participante 3, as competências não são definidas por metodologias, é 

necessário desenvolver habilidades que incorporem ao perfil da pessoa, não pode forçar 

competências especificas, como liderança, que a pessoa não tem. A empresa tem que saber 

entender os níveis de cada competência, pois algumas possuem mais aderência do que outras. 

Os participantes 1, 3 e 5 consideram que a cultura da empresa mudou, que ainda há uma 

departamentalização, mas a cultura mudou. Eles consideram que tudo está mais visível para 

todo mundo, que a troca de informações está mais horizontal e distribuída. Este grupo focal 

exploratório servirá de insumos para as entrevistas individuais do próximo capítulo. 

Portanto, no grupo focal foram encontradas as seguintes características do 

gerenciamento de projetos 1.0 e 2.0. 

Características 

Gerenciamento de Projetos 1.0 

Características 

Gerenciamento de Projetos 2.0 

Comunicação centralizada no gestor do projeto; 

Cronograma rígido; 

Documental física; 

Entregas longas; 

Gestão top down;  

Gestor do projeto como ponto central; 

Pessoas focadas em fazer do que em colaborar; 

Reuniões de projeto presenciais. 

Descentralização de informações; 

Descentralização de responsabilidades; 

Equipes virtuais; 

Mais colaborativos;  

Métodos ágeis; 

Recursos humanos da geração da internet; 

Resiliência; 

Resposta rápida a mudança;  

Tecnologia colaborativa; 

Virtualização. 

Figura 16 - Características GP 1.0 x GP 2.0 Levantadas no Grupo Focal 

Fonte: Autora. 

 

No grupo focal foram levantadas também as competências necessárias para atuar no 

gerenciamento de projetos 2.0.  

Competências individuais para atuar no GP 2.0 

Auto motivado; 

Autogestão; 

Autonomia;  

Bom senso; 

Comunicação Escrita; 

Comunicação Verbal; 

Conhecimento de negócio;  

Conhecimento técnico; 

Decisão; 

Determinado; 

Empático; 

Ética; 

Iniciativa; 

Motivador/incentivador; 

Não intimidador; 

Paciência; 

Persuasão; 

Pontualidade; 

Proatividade; 

Resiliência. 
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Discernimento; 

Figura 17 - Competências Individuais GP 2.0 Levantadas no Grupo Focal 

Fonte: Autora. 

 

Os resultados levantados no grupo focal, características do GP 1.0 e 2.0, bem como 

as competências individuais necessárias para atuar no GP 2.0, foram insumos para as 

entrevistas individuais.  

4.2 ENTREVISTAS INDIVIDUAIS 

Com base na revisão sistemática da literatura, considerando o trabalho de Araújo e 

Pedron (2015) e os resultados do grupo focal exploratório, foi construído um roteiro 

semiestruturado com perguntas abertas para conduzir as entrevistas individuais. No Apêndice 

C, encontra-se o questionário utilizado para conduzir as entrevistas. Inicialmente foram 

realizadas duas entrevistas piloto com dois profissionais da área de TI, que ajudou na 

reorganização e reestruturação das perguntas. 

A análise dos dados está organizada considerando as proposições elaboradas neste 

estudo. Primeiramente discutem-se as características do gerenciamento de projetos 2.0 (4.2.1), 

competências (4.2.2), competências pessoais, competências de comunicação, competências de 

domínio técnico e de negócios e habilidades para lidar com pessoas. 

4.2.1 CARACTERÍSTICAS DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 2.0 

Em 1999, Atkinson afirmava que o gerenciamento de projetos é a aplicação de um 

conjunto de ferramentas e técnicas (como o CPM), visando o direcionamento do uso de 

diversos recursos para realização de uma tarefa única, complexa, com restrição de tempo, 

custo e qualidade. Tal definição vai ao encontro da fala de uma das entrevistadas com 20 anos 

de experiência na área de tecnologia da informação e atualmente com cargo de gestão. A 

entrevistada afirma ter duas visões da gestão de projetos, que ela tinha antes e a atual. Sobre a 

visão antiga ela diz que: 

[E15] Gerenciar projetos para mim antes é fazer um método rodar e 

entregar um produto final. (...) tinha a visão do escopo bem definido, 

do que vai entregar, do plano do que a gente vai fazer, de acordo com 

o que foi planejado.  
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Na contramão da definição anterior, para a mesma entrevistada o gerenciamento de 

projetos atualmente engloba o foco na entrega de valor, como foi apontado no grupo focal 

exploratório (4.1). Os participantes do grupo focal consideram que o gerenciamento de 

projetos moderno tem como foco o que o cliente deseja.  

[E15] Para mim hoje, gerenciar projetos é entregar valor, é uma coisa 

diferente um pouco, né. É fazer com que muito mais importante que 

seguir um método é fazer com que as pessoas trabalhem para entregar 

um valor no final. 

 

Outro entrevistado também com muito tempo de experiência afirma que a gestão de 

projetos atual é uma apoiadora no atingimento dos objetivos da empresa. Ele também faz uma 

comparação do foco do gerenciamento de projetos antes e depois. A visão do gerenciamento 

de projetos anterior do entrevistado vai ao encontro com o posicionamento de Atkinson 

(1999). 

[E09] O papel da gestão de projetos dentro da empresa é ser um 

facilitador para atingir os objetivos da organização, não o 

complicador. (...) tem que cumprir os objetivos, tem que tentar atingir 

as metas (...). Antes a gente era obrigado a cumprir o objetivo do 

projeto dentro do prazo, dentro do orçamento, dentro do escopo, hoje a 

gente tem que cumprir o objetivo do projeto, que não é mais do projeto, 

é da empresa, ou seja, depois do projeto concluído, ver se aquele 

projeto deu o resultado esperado (...). 

 

Todos os entrevistados abordaram as pessoas em suas definições de projetos, tanto 

em âmbito de equipe como também os stakeholders. Percebe-se com as entrevistas com 

pessoas de cargos e idades diferentes que a gestão de pessoas e interessados possui muita 

relevância nos projetos modernos. Tem-se, portanto, novas necessidades para ter êxito no 

resultado final do projeto, levando a consideração de manter as pessoas envolvidas, definir 

papeis e responsabilidade, controlar atividades de cada recurso humano, gerenciar a equipe, 

entre outros. 
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[E03] Primeiramente é saber o que tem que ser feito, qual a maneira 

que tem ser feita, todas as pessoas envolvidas e fazer aquilo da melhor 

maneira possível.  

[E13] Definir muito bem os papéis e responsabilidades e ter o time 

preparado para tocar esse projeto. 

Outro fator apresentado pelos entrevistados são as mudanças que sempre aconteceu 

nos projetos, porém no gerenciamento de projetos 1.0 era tratado, como explicitado no grupo 

focal (4.1) somente no fim do projeto, pois era quando tinha-se a descoberta. Atualmente 

mudança está intrínseca nos projetos e é item fundamental em uma gestão de projetos. 

[E02] E ser capaz de lidar com as mudanças e conseguir orientar as 

equipes durante essas mudanças. 

[E07] (...) é mitigar risco, conseguir alocação de recurso no tempo 

necessário e no custo necessário. O que mais impacta pra mim é risco 

que não é mitigado no começo e recurso que não é infinito. O resto faz 

parte do dia-a-dia e a gente descobre com o andamento dele.  

 

Ao longo das entrevistas procurou-se ao longo das entrevistas identificarem quais são 

as mudanças do GP 2.0. Os entrevistados consideram que o gerenciamento de projetos mudou 

ao longo dos últimos anos e que há novas características que compõem o GP 2.0. 

[E15] Eu acho que o gerenciamento de projetos antes ele era muito 

voltado à contratação, controle e eu acho que o gerenciamento de 

projetos hoje é muito mais uma gestão de parceria e relacionamento. 

Essa é a principal evolução aqui que eu vejo. 

 

Os entrevistados apontaram as principais características do gerenciamento de 

projetos moderno. A primeira característica mais citada é relacionada a pessoas. Os 

entrevistados citam as necessidades de equipes virtuais, bem como a gestão da nova geração 

que possuem um novo perfil e comportamento. 

[E11] Mas assim eu vejo que houve uma mudança bem grande, as 

pessoas estão se capacitando mais, estão estudando mais essas 

técnicas, existe uma utilização de ferramentas maior do que 

anteriormente. 
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[E01] As pessoas estão em vários locais, em locais diferentes do 

mundo, com horários de trabalho diferenciados, que às vezes conflita 

com seu horário de descanso. E ai você acaba exercendo nesse período 

um pouco do trabalho. 

Outra característica apontada pelos entrevistados é relacionada aos métodos ágeis. 

Entrevistados com diferentes idades e posições de trabalho apresentaram posicionamentos 

parecidos sobre os métodos ágeis. 

[E12] Com certeza todo ano as coisas estão mudando. O que mais vi no 

gerenciamento de projetos é a grande tendência ágil. Não existe mais 

aquela coisa engessada de devemos seguir o PMBoK. 

[E14] O particionamento do projeto em iterações, o envolvimento do 

time na gestão e a gestão à vista. 

 

Para os entrevistados os métodos ágeis proporcionam maior proximidade com os 

envolvidos no projeto, assim como a visibilidade de entregas do projeto, pois passam a ter 

uma maior frequência. 

[E15] (...) principalmente com essa questão dos métodos ágeis, (...). 

Acho que foi essa evolução justamente dessa questão de muito mais 

entregar valor e criar uma parceria de trabalho.  

[E05] Acréscimo de metodologias ágeis que auxiliam na execução 

rápida e com entregas contínuas. 

 

A outra grande característica do gerenciamento de projetos 2.0 elencada pelos 

entrevistados são as ferramentas colaborativas ou 2.0, bem como sua implicação nas novas 

formas de comunicação. 

[E03] Com certeza acho que tem diferenças entre a gestão antiga e a 

atual. Acho que a principal é a tecnologia, mas também o modo como 

gerenciava antigamente não acho que funciona hoje em dia. (...). Acho 

que da menos erro no projeto em si, então acho que é diferente mesmo. 

 

A seguir serão detalhadas todas as características apresentadas acima. 

 

 Pessoas 
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As principais características que os entrevistados destacaram no gerenciamento de 

projetos 2.0 estão relacionadas as pessoas. Cerca de 13 entrevistados consideram que as 

pessoas mudaram e eles detalham os principais motivos: 

- Desvinculação da formação do profissional a uma empresa. A formação de carreira 

dentro de uma mesma empresa não é mais um item essencial na vida de um profissional, ou 

seja, o profissional não tem uma dependência de carreira dentro de uma organização.  

[E07] Antigamente tinha muito aquela visão de entrei no primeiro 

emprego e vou aposentar no primeiro emprego. (...) então as pessoas 

estavam ali e morriam ali, tinha uma carreira.     

 

Esta nova postura acaba por ocasionar em rotatividade nas equipes, pois as pessoas 

estão em busca de evolução na carreira e agregar de alguma forma nos projetos dentro das 

empresas e alinhar isto com a vida profissional. Desta forma, percebe-se que o foco está mais 

orientado em projetos do que em carreiras dentro de uma mesma empresa. 

[E07] Hoje em dia as pessoas querem muito mais, não querem somente 

estar ali, querem contribuir, como vou contribuir com a empresa, onde 

vou chegar, como que eu vou crescer dentro do projeto. (...). 

Antigamente quantas pessoas foram analistas de sistemas a vida 

inteira, hoje em dia você pega a mocidade (nossa idade) e você não 

quer ficar fazendo isso à vida inteira, você quer evoluir para crescer, se 

você percebe que não tem espaço você sai. 

[E01] O que eu vejo às vezes é que as pessoas não estão satisfeitas em 

entregar mais do mesmo. 

 

Todos os entrevistados participam de projetos que possuem uma “miscelânea” de 

gerações envolvidas. Segundo eles, cada vez mais as equipes estão incluindo membros de 

gerações mais novas, que possuem mais acesso as informações, isto em todo o seu 

desenvolvimento como pessoa, o que fortalece a colaboração nos projetos e desinibição dos 

recursos humanos. 

[E11] Querendo ou não, a facilidade de informação, querendo ou não 

essa geração tem muito mais informação que a minha geração. É uma 

coisa bem importante, porque se vocês tem dúvida de alguma coisa, 

vocês rapidamente abrem o celular e ‘oh tá aqui oh, é mentira, é 
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verdade’. E tem o lado positivo, que é o acesso muito rápido de você 

conseguir tirar dúvida muito rápido sobre determinado tema, só que 

tem uma outra coisa que a gente tem que se educar mais que ai de 

forma geral, que é desde os 40, 50, 60, até os 20, que é procurar 

informação que seja verdadeira, né. 

[E15] Eu acho que esses perfis mais jovens eles estão bem mais 

críticos, vou usar a palavra filtro, tá. Eu acho que tu fala muito mais do 

que pensa, do que as pessoas mais velhas, e às vezes nem sempre a 

gestão está pronta para escutar isso, entendeu. (...). Eu acho que a 

geração atual com relação a geração anterior, ela é mais 

independente, ela é mais auto suficiente, eles sabem mais assim, eles 

participam mais, tem mais ideias críticas. 

[E03] E eu também acho que antigamente não era tão envolvido assim, 

que era cada um no seu pequeno pedaço ali, e olha ‘só faço isso, isso e 

pronto’. Hoje em dia acho que todo mundo tem o conhecimento, mesmo 

que seja o básico assim, das outras áreas que ela trabalha. (...) acho 

que hoje em dia elas têm, tipo, se uma pessoa não gosta do que você 

está fazendo, ela tem mais liberdade para querer mudar, para falar 

‘olha, acho que não devia ser assim, que a gente pode mudar isso 

aqui’. 

 

Com todas essas diferenças entre as gerações, percebe-se na fala dos entrevistados, 

principalmente dos gestores e líderes de equipes, que há um aumento na busca por recursos 

humanos com características não restritamente técnicas, mas também avalia-se as 

competências pessoais.  

 [E08] O mercado tem procurado por pessoa que consigam, que tenha 

sim um bom nível técnico, mas consigam também outras qualidades, 

como compromisso e comprometimento. Tem procurado por pessoas 

que tem o compromisso de entrega, se entende que aquela pessoa tem 

uma família e tal, mas ninguém trabalha até às 6 horas bate o ponto e 

vai embora. As pessoas ficam, porque tem entrega para fazer, porque a 

sprint está acabando e a gente tem que cumprir a sprint no fim de 
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semana, trabalhar no feriado, então isso eu senti que mudou muito, no 

comprometimento das pessoas. 

[E09] (...) porque talvez lá no tempo do teu pai, da tua mãe, não sei, 

num tempo mais antigo a gente podia falar assim, o cara não gosta do 

trabalho dele, mas trabalha 18 horas bate o ponto e vai embora e não 

tem tecnologia para ficar te enchendo o saco a noite. E hoje não você 

acaba trabalhando 24/7, porque se tiver algum problema vou te 

mandar mensagem às 11 da noite te perguntando sem nenhum pudor, 

sem nenhuma discussão de se é certo ou errado, o de certo ou errado é 

para outra pauta. Mas assim, então você tem que fazer o que gosta, e 

se fizer o que gosta tem que ser pegada forte, e ter pegada é, não da 

hoje na velocidade que a gente precisa das coisas e pensando em 

gestão 2.0, não da pra deixar as coisas para amanhã, então se tiver 

algum problema, resolve agora, discutir quem, de novo, tem tecnologia 

para fazer uma conversa para fazer as coisas acontecerem, mas tem 

que ser agora. 

[E08] Tá no time quem tiver esse comprometimento, quem não tiver 

não funciona. Outra coisa que eu percebi são pessoas que tem uma 

alta satisfação e pessoas que consigam lidar bem em comunicação com 

o outro, interpessoal também é uma marca forte de projetos bem 

sucedidos. 

 

Uma entrevistada com atuação em gestão de grandes projetos e diferentes times 

globais aponta diferenças da nova geração. 

[E11] (...) e que ai é um pessoal realmente muito jovem de 20, 23, 24 

anos, e é outra cabeça, é um mindset muito diferente. 

 

Ao longo da fala dos entrevistados fica evidente que muitas são as mudanças 

experimentadas pelas pessoas, que são ocasionadas por elementos do dia-a-dia, como a 

tecnologia em que se trabalha: 

[E13] Tecnicamente com certeza ele mudou, pela evolução tecnológica, 

tudo, então não tem jeito de não mudar (...). Mas a mudança 

tecnológica com certeza é grande. 
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[E15] Eu acho que de acordo com a tecnologia o perfil vai mudando. 

Assim as gerações são diferentes com certeza, é que eu acho que os 

perfis variam muito de acordo com os projetos que trabalha. Eu 

percebo que o pessoal que trabalha mais com banco de dados é um 

pouquinho, eles são mais introspectivos assim, isso era antes e 

continua sendo agora, não consigo ver uma evolução nesse sentido. O 

estereótipo do cara de TI são nerds, né. Então, eu acho que esse 

pessoal continua sendo mais introspectivo.  

 

Uma das entrevistadas, que tem atuação técnica no dia-a-dia, acrescenta que a 

mudança ocorre também de organização para organização e as pessoas mais velhas.  Ou seja, 

a cultura da empresa influência nas mudanças, bem como as diferentes gerações. 

[E10] (...) o que mudou foi assim de uma empresa para outra que eu 

trabalhei. Na outra empresa que trabalhei as pessoas eram mais velhas 

e às vezes era mais difícil para aceitar alguma coisa e tal. Agora na 

que estou são pessoas mais jovens, então sempre correndo atrás de 

novidades e elas aceitam bem quando a gente propõe alguma coisa 

nova. 

 

Uma forte influência apresentada nas falas dos entrevistados é a desconfiança entre 

uma geração e outra quando estão no mesmo ambiente de trabalho. Os entrevistados mais 

novos relataram as descrenças da geração mais velha nos trabalhos executados ou opiniões 

apresentadas, tendo necessidade de intermediação para que as gerações diferentes cheguem 

em um entendimento único e saudável. 

[E10] (...) às vezes as pessoas, no caso as mais velhas, é bem difícil 

assim de convencer ele de alguma coisa. Fica retrucando ‘é tecnologia 

nova, o bom mesmo era fulano de tal, tal e tal’. Não digo algumas 

pessoas específicas, mas no geral, equipe, gestores. 

[E12] Temos programadores mais antigos na empresa na faixa de 30 e 

poucos anos de idade, assim como temos analistas de 20 e poucos. 

Logo quando entrei existia um grande preconceito e conflito por eu ser 

mais nova e estar liderando projetos. 
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[E13] Existe, assim, tem a diferença de pensamentos, maturidade, tudo, 

então a gente vê diferença sim. Então a gente tenta moderar o máximo 

possível nas reuniões. 

 

Uma entrevistada de 28 anos avoluma a discussão, apresentando o cenário atual de 

trabalho, que possui pessoas com perfis totalmente diferentes da empresa anterior. 

[E01] Agora na empresa que estou são pessoas mais jovens, então 

sempre correndo atrás de novidades e elas aceitam bem quando a gente 

propõe alguma coisa nova. 

 

Segundo os entrevistados, realmente as pessoas mudaram o perfil, estão mais 

flexíveis e mais envolvidas com as pessoas do trabalho, além de serem mais acessíveis. 

[E12] Com o passar dos anos as pessoas se tornaram mais fáceis de 

lidar e melhores no trabalho em equipe. 

[E04] Ficaram mais espertas, mais rápidas, ficaram menos 

burocráticas (...). 

 [E03] E eu também acho que antigamente não era tão envolvido assim, 

que era cada um no seu pequeno pedaço ali, e olha ‘só faço isso, isso e 

pronto’. Hoje em dia acho que todo mundo tem o conhecimento, mesmo 

que seja o básico assim, das outras áreas de trabalho. 

 

No geral, segundo os entrevistados, as pessoas que compõem as novas gerações estão 

em busca de realizações, não necessariamente de dinheiro, mas de bem-estar e em fazer o que 

gosta como exemplifica o entrevistado E01, de 27 anos.  

[E01] Eu gosto muito do que eu faço, certo, e eu tenho que me sentir 

bem com qualquer coisa que eu estou fazendo na vida. Ah, eu vou 

trabalhar de boa, vamos trabalhar até mais tarde, vamos virar, vamos 

trabalhar no fim de semana, vou, nunca me incomodei, porque eu gosto 

do que eu faço, eu gosto da entrega do que eu faço, gosto de ver o 

resultado. O que sempre me preocupa é o bem-estar. Isso acho que vai 

muito também das novas gerações, que eles falam, isso está até mais 

forte na geração dos mileniums. Eu não sei você, mas eu não quero me 

matar de trabalhar e tudo mais, por causa de dinheiro. Eu não quero 
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me matar de trabalhar, eu não quero ficar me estressando por conta de 

trabalho. Se eu quisesse isso eu teria escolhido outra linha de trabalho. 

Eu escolhi algo que eu gosto, que me faz satisfeito, que me deixa feliz, 

sabe. 

 

 Equipes Virtuais 

Dos 15 entrevistados, somente 05 não trabalham com atividades remotas, ou seja, 

não possuem equipes virtuais. 

As equipes tem sido aceitas como a maneira inteligente de organizar operações de 

formais mais flexíveis e rentáveis, com um propósito comum que utilizam a tecnologia e a 

internet para cruzar fusos horários, distâncias e os limites das organizações, como de espaço 

(Lipnack & Stamps, 1999). Para os entrevistados com as equipes virtuais aumentou a 

necessidade de disponibilidade das pessoas, por causa das diferenças de horário de trabalho e 

da acessibilidade/facilidade das ferramentas colaborativas conectadas a internet. 

[E01] Não está mais dentro daquele período que você está ali alocado 

dentro da empresa. As pessoas estão em vários locais, em locais 

diferentes do mundo, com horários de trabalho diferenciados, que as 

vezes conflita com seu horário de descanso. E ai você acaba exercendo 

nesse período um pouco do trabalho. 

 

As equipes virtuais são caracterizadas pelo trabalho a distância, porém com esforço 

em conjunto em prol de um objetivo. O trabalho não é mais fisicamente com todos juntos e a 

comunicação passa a ser mais intensa através da internet. O uso das tecnologias e da internet 

ajudam as equipes virtuais aumentando a sua presença ou experiência psicológica de "estar lá" 

(Cummings & Bailenson, 2015). Para Colbert, Yee e George (2016), as reuniões virtuais 

fornecem a todos os membros da equipe acesso a um espaço de trabalho compartilhado. 

[E02] Trabalho com essas pessoas como se trabalhasse no mesmo 

escritório, montamos um webx e fazemos uma conferência, está todo 

mundo vendo a mesma tela, todo mundo vendo a apresentação, 

discutimos, faz acessos, é justamente para que sejam naturais, não tem 

uma diferença pelos fatos das ferramentas. 

 

Uma das preocupações observadas pelos entrevistados é com a comunicação que é 
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essencial em qualquer ambiente, virtual ou presencial, que seja eficaz. 

[E01] Existem N canais de comunicação que as pessoas utilizam, então 

a comunicação mudou bastante nesse ponto. (...). Com equipes virtuais 

você tem que tentar elucidar o melhor possível, porque se não se 

estende muito a conversa.  

 

As equipes virtuais estão usando cada vez mais tecnologias, que são soluções que 

facilitam a colaboração, comunicação e compartilhamento de documentos (Gilson, Maynard, 

Young, Vartiainen, & Hakonen, 2015).  

 

 Comunicação 

Paralelamente à crescente prevalência de equipes virtuais, tem-se o efeito da 

virtualidade na comunicação dentro das equipes (Hertel, Geister, & Konradt, 2005). Em 1999 

Lipnack & Stamps já afirmavam que não haveria perdas das formas de comunicação já 

existentes, mas que haveriam novas formas adicionadas a elas, pois há coisas que é realizado 

face-a-face que não se consegue fazer à distância, como construir confiança rapidamente. A 

comunicação dos projetos modernos mudaram muito, segundo os entrevistados, estão mais 

intensas, frequentes e mais virtual.  

[E03] Eu acho que os projetos atualmente tem muito mais 

comunicação, talvez antes demorava mais para uma pessoa saber que 

deu erro ali. Comunicar a outra pessoa, dizer ‘oh isso aqui não está 

certo, vamos mudar, fazer de outra maneira’. 

[E01] Eu acho que não né, principalmente na parte de comunicação eu 

acho que mudou bastante, você meio que fica obrigado a estar 24 horas 

por dia se comunicando, né. As vezes de madrugada tem alguém do 

time mandando report ou perguntando alguma coisa a qualquer 

momento. 

 

As equipes utilizam cada vez mais as ferramentas baseadas na internet e 

colaborativas para a comunicação e gestão de projetos (Gibson & Cohen, 2003). Tal 

afirmação está condizente com as declarações dos entrevistados que citaram as utilizadas nos 

projetos atuais que eles participam. 
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[E02] Muito e-mail e as ferramentas mais verbal, como são, é muito 

raro ser uma equipe que esteja presente fisicamente, então é telefone, 

skype e whatsapp, usando ligação do whatsapp com pessoas que estão 

fora do Brasil. 

[E14] Cara a Cara em todas as cerimonias do projeto e com o cliente 

externo por conferência, telefone e apresentação das Review por 

ferramentas de apresentações. 

 

Marlow, Lacerenza, e Salas (2017) ressaltam que os times virtuais podem enfrentar 

problemas tecnológicos como atraso de áudio, bem como problemas associados à má 

interpretação do que é falado entre as pessoas. Os entrevistados apresentam seus receios de 

vulgarizar a comunicação com as novas tecnologias colaborativas. 

[E09] A comunicação é um negócio de muita preocupação, porque vou 

ser bem sincero, a facilidade da tecnologia para a comunicação, 

banaliza a comunicação mesmo e ai acaba desvirtuando. Então, eu sou 

a favor de pensar um plano de comunicação hoje usando a tecnologia 

que existe, pode ser Whatsapp, pode ser skype, pode ser e-mail, pode 

ser telefone, a gente usa de tudo. (...) E acho que com essas novas 

tecnologias de comunicação que a gente tem, a gente tem que manter o 

mesmo cuidado. É o mesmo cuidado que tinha antigo com o e-mail (...). 

Em todos os lugares utilizamos a mesma regra, o que diferencia é que 

precisa saber o momento de usar cada um, ai é onde tem que saber 

ganhar o jogo. 

 

As tecnologias digitais oferecem diferentes capacidades, o que reforça a necessidade 

de explorar como essas novas tecnologias afeta a maneira como as pessoas se organizam 

(Lipnack & Stamps, 1999). 

 

 Tecnologias 2.0 

Com o aumento do uso da tecnologia tem-se uma grande influência nas 

competências, como também aa autoconsciência e nas expectativas relacionais a força de 

trabalho digital, pois os funcionários tem as informações nas pontas dos dedos e podem 

colaborar com os colegas de trabalho em todo o mundo a qualquer momento, entregando 
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produtos com capacidades crescentes e custos decrescentes (Colbert, Yee, & George, 2016). 

Todos os entrevistados utilizam ferramentas colaborativas no dia-a-dia de trabalho.  Um dos 

entrevistados ressalta a importância das ferramentas 2.0 de atuar de forma transparente no dia-

a-dia. 

[E02] Do recurso eu acho assim, o segredo dessas ferramentas é 

justamente não querer uma habilidade específica para lidar com elas, 

acho que ai é o pulo do gato para lidar com as essas ferramentas. Ela 

quer justamente se torna neutra. 

 

A virtualidade dos projetos tende a aumentar, pois as naturezas das equipes modernas 

tem falta de tempo para reuniões presenciais, tempo de vida curto dos times, dependência de 

comunicação, incapacidade de se comunicar em tempo real (Marlow, Lacerenza, e Salas, 

2017). Portanto, as tecnologias colaborativas 2.0 conduzem-se a uma maior utilização nos 

próximos anos. As principais tecnologias 2.0 relacionadas a gestão do dia-a-dia utilizadas 

pelos entrevistados são: BI (business intelligence), Blog, Clarity, Confluence, E-mail, Google 

drive, Jira, Moovia, Quadro Kanban, Redes Sociais, Redmine, Skype, Skype for 

business/Lync, Slack, Smart Sheet, Solução EPM, Telegram, Trello, Webex e Whatsapp. As 

ferramentas de uso técnico citadas pelos usuários são: Assembla, Github, Netbeans e Visual 

Studio. Todas as ferramentas citadas são essenciais nos projetos que os entrevistados 

participam. 

[E11] Se não fossem todas essas ferramentas, seria impossível fazer o 

acompanhamento de um projeto e realmente poder entender como que 

está o status de cada operação ou projeto. A gente utiliza também 

muitas ferramentas de desenvolvimento colaborativo, (...), que permite 

você ver exatamente em tempo real qual que é o andamento de um 

determinado desenvolvimento de código. 

 

As ferramentas colaborativas, portanto, facilitar a comunicação com os envolvidos 

nos projetos, principalmente no que tange as mudanças e problemas. Para apoio nas 

frequentes mudanças e entregas rápidas dentro dos projetos tem-se os métodos ágeis para 

apoiar. Os métodos ágeis são focados nos pilares de agilidade, pessoas, processo, produto e 

ferramentas, que convertam em um espaço de trabalho ágil e colaborativo, visando valor ao 

negócio (Qumer & Henderson-Sellers, 2008). 
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 Método Ágil 

Dos 15 entrevistados 04 não trabalham com algum método ágil, porém atuam com 

ferramentas colaborativas. Os entrevistados consideram que uma das grandes mudanças no 

gerenciamento de projetos moderno são os métodos ágeis, que há clientes que exigem a 

gestão de projetos ágil em seus contratos de TI. 

[E11] Existem clientes que só aceitam trabalhar com a gente hoje com 

métodos ágeis. (...).Então é muito interessante, porque realmente a 

equipe se ver como única. Existem outros clientes que é mais 

complicado a gente utilizar a abordagem ágil, porque a gente trabalha 

muito com banco e banco tem uma estrutura muito ferrada, muito 

fechada, uma metodologia muito diferente e tal, nesses casos ai a gente 

trabalha internamente com o scrum, ta? (...). Porque a gente já 

percebeu vários ganhos utilizando a metodologia ágil.  

[E08] Eu identifico uma crescente necessidade de tornar cada vez mais 

dentro das metodologias ágeis. A vantagem de usar métodos ágeis é de 

errar mais cedo, corrige mais cedo e também mostra valor para o 

demandante do projeto. 

 

Os entrevistados deixam evidente que os métodos ágeis são utilizados conforme 

necessidade dos times e dos projetos.  

[E12] Utilizamos técnicas ágeis que são adaptadas a nossa realidade. 

[E04] A gente adaptou o scrum a nossa realidade, basicamente. (...). 

Adapta as nossas necessidades. 

 

Os principais métodos ágeis utilizados pelos entrevistados são: Kanban, Scrum e 

TDD. Os entrevistados vêem os métodos ágeis como fator apoiador na entrega de valor para o 

cliente. 

[E05] Acréscimo de metodologias que auxiliam na execução rápida e 

com entregas contínuas. 

 

Vale ressaltar não somente a importância de adaptar os métodos ágeis mais 

adequados as necessidades dos projetos e das empresas, mas também a necessidade de saber 
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mesclar boas práticas também não ágeis. 

[E09] Eu gosto de uma mescla dos dois na verdade, o que eu mais uso 

hoje é uma mescla dos dois, tradicional e ágil, eu tenho visões de 

agilidade, mas eu tenho uma visão de longo prazo, isso na minha 

opinião está funcionando bem, eu trabalho com isso acho que já faz uns 

4 anos e ele tá funcionando muito bem, principalmente quando a gente 

fala de projetos de TI, onde é difícil mesmo, tem que ser ágil no 

desenvolvimento com o pessoal técnico tem que ter o modelo ágil, e ao 

mesmo tempo eu preciso dar uma visibilidade para o cliente de longo 

prazo. Então quando eu junto os dois eu preciso ter essa informação 

bem legal e tá funcionando bem.  

 

A seguir serão apresentados todos os conjuntos de competências de recursos 

humanos que suportam o gerenciamento de projetos. 

4.2.2 COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS DOS RECURSOS HUMANOS 

Em um cenário com fortes mudanças na gestão de projetos, nas equipes e nas 

tecnologias há uma necessidade de formulação das competências de um indivíduo para 

atuação eficaz e eficiente dentro dos projetos 2.0. Portanto, é indispensável não pensar quais 

são os conhecimentos, capacidades, atitudes e comportamentos que um recurso humano 

precisa para o seu dia-a-dia de trabalho.  

De 134 referências das entrevistas, 28% são relacionadas as competências pessoais. 

O conjunto de competências pessoais foi a mais relevante das referências. A Figura 18 ilustra 

um gráfico de pizza que mostra o ranking da quantidade de referências citadas dos quatro 

conjuntos de competências. 
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Figura 18 - Quantidade de referências conjuntos de competências 

 Fonte: Autora. 

 

Percebe-se na Figura 18, que o assunto mais referenciado foi o conjunto de 

competências pessoais. Tal informação vai ao encontro do que é apresentado pelos 

entrevistados de que os assuntos que abordam as características pessoais de um indivíduo 

ganharam mais força nos últimos anos, superando a importância estritamente vinculada ao 

perfil técnico. No trabalho apresentado por Keil, Lee, e Deng (2013), as competências 

pessoais aparecem na quinta posição de 10 categorias elencadas pelos autores e comunicação 

em primeiro lugar, enquanto neste trabalho aparece em segundo. 

[E09] O outro ponto é a questão técnica, ter o perfil técnica, e as vezes 

você entende que o cara tem pouco conhecimento técnico, mas tem uma 

alta pegada com o comprometimento, então o que ele não sabe ele 

corre atrás e aprende, e resolve, e hoje a gente sabe buscar informação 

se quiser de tudo quanto é forma, então você aprende o técnico. 

 

Para os entrevistados, sempre existiram competências associadas aos recursos 

humanos, contudo o contexto mudou, os projetos estão com características mais 

colaborativas, assim como uma nova geração está adentrando o mercado de trabalho.  Os 

entrevistados não consideram que existam novas competências para os projetos modernos, 

mas que as competências dos projetos antigos não se comportam da mesma forma atualmente.  

Há diferentes motivações para o novo comportamento das competências, como nova 

geração e tecnologias. Os entrevistados consideram que as competências é uma área que está 
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sempre em crescimento, com constantes mudanças, pois sofre muitas influências de todos os 

contextos envolvidos, exemplo tecnologia. 

[E11] Eu vejo mudanças, (...), pela diferença de gerações, você tem que 

enquadrar mais o teu discurso para um determinado tipo de público 

que você vai falar, né, eu acredito que hoje isso é muito mais 

desafiador, eu acredito que a gente tem muito mais elementos para 

poder trabalhar hoje, tem coisa que é muito mais fácil aí, tem uma 

disponibilidade de tecnologia.  

[E13] (...), então é uma área que muitas vezes tem, teve e tem, que 

sempre estar em evolução constante. 

[E04] A estrutura, a cara dela mudou, mas só que, por exemplo, 

comunicação ela não mudou tanto, mas a gente comunica mais. A gente 

sempre teve comunicação, só que agora a gente sabe qual a 

importância disso, antes a gente não sabia. A gente precisava, mas só 

que a gente não fazia. Então a necessidade não mudou tanto, mudou 

que agora a gente da mais valor a ela. 

 

Segundo os entrevistados há uma maior valorização das habilidades em saber lidar 

com pessoas e do trabalho em equipe, que é algo importante nos ambientes atuais que 

integram diferentes culturas em um mesmo projeto. 

[E14] Estamos em constante evolução. O individualismo é algo 

passado, hoje precisamos da união, do trabalho em equipe, por 

exemplo. A Liderança também é algo forte atualmente. 

[E12] Antigamente acho que não se dava tanta importância para a 

habilidade de saber lidar com os outros, de saber ouvir, e conseguir 

lidar com culturas diferentes. 

 

Graças as constantes mudanças no mundo moderno que vivemos e a evolução das 

tecnologias, tem-se cada vez mais necessidade de adaptação as novas necessidades. 

[E15] Não, não, isso mudou há muito tempo, até porque a geração 

mudou. Devido a, hoje a gente muito mais informações do que tinha 

antes, então que essas competências evoluíram justamente ao longo 
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dessa transformação tecnológica. Eu acho que a base tecnológica que 

a gente tem nos fez evoluir. 

A importância de saber lidar com pessoas diferentes, gerações diferentes, culturas e 

línguas diferentes, que muitas vezes estão em outros lugares também influencia, como 

apresenta os entrevistados. 

[E10] Acredito que sim, essas competências pessoais que a gente falou 

acho que durante todo o tempo elas existiram assim, são o mínimo 

necessário pra você se dar bem na equipe. Acho que não pode 

generalizar, mas são pessoas, até falo da mesma idade, que é 

complemente diferente o jeito de lidar com um que a outra. E as vezes 

tem pessoas mais velhas que se dão super ótimas ideias e tem outras 

que não, que já não aceitam bem as coisas. Então, acho que não é uma 

questão de idade diferente, acho que são perfis que são diferentes 

mesmo.  

 

Contudo, contrapondo os demais entrevistados, tem-se posicionamentos que de os 

entrevistados, com cargos técnico e de gestão, consideram que a percepção da mudança se 

deu pelo ambiente em que atua e também pela evolução da experiência. 

[E02] Para mim mudou, mas eu não sei te dizer o quanto que foi eu que 

mudei, porque existia muito disso, mas quando você começa o seu 

conhecimento é menor. Eu mudei muito, o quanto isso já existia ai eu 

já não tenho certeza. Eu tenho a impressão que com o tempo, falando 

especificamente de RH, não vejo nada novo, que no último tempo 

mudou muito, o que mudou foi que quando eu comecei, por exemplo, 

não existia projeto ágil e agora existe. Não mudou tanto, o que mudou 

foi a minha capacidade de compreensão de algumas coisas.  

[E10] Para mim não vejo diferença, o que mudou foi assim de uma 

empresa para outra que eu trabalhei. 

 

Segundo os entrevistados, com cargos de gestão, para qualquer tipo de competência a 

tendência futura é continuar evoluindo e modificando-se conforme necessidades que 

aparecerem.  
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[E09] A tendência é piorar ou aprimorar melhor dizendo, pois cada vez 

mais você vai precisar fazer esse alinhamento de recurso, de RH 

mesmo, de saber fazer as pontas funcionarem entre as possibilidades e 

desejos e expectativas do público, do teu time e de todos os envolvidos 

no projeto, com os papeis de cada área que a gente precisa para que 

aquilo funcione, o projeto dê certo.  

[E13] Então, estão mudando muito e que precisam de mais evolução é 

a área de recursos humanos. Justamente porque assim, na minha visão, 

você cuida de pessoas, você trabalha com pessoas, potencial tem que tá 

trabalhando ai a autoestima da pessoa, trabalhar a motivação, claro, 

sempre olhando também para a produtividade, então é uma área que 

muitas vezes tem, teve e tem, que sempre está em evolução constante. 

 

A seguir serão explorados todos os conjuntos de competências levantados no estudo 

empírico com as perspectivas dos entrevistados. Tratam-se das competências de comunicação, 

pessoais, domínio técnico e de negócio, além das competências interpessoais. 

 

1) Competências Pessoais 

Considerando a proposição previamente apresentada “P2 - Existe um conjunto de 

competências pessoais dos recursos humanos para atuar no gerenciamento de projetos 2.0 

diferente do gerenciamento de projetos 1.0” procurou-se ao longo das entrevistas fazer um 

aprofundamento das competências. 

Todos os entrevistados apontam o comprometimento como competência pessoal 

fundamental em um recurso humano. Independente de idade e posições de trabalho, a 

necessidade de comprometimento é unânime entre todos os entrevistados. Tal competência 

também foi retratada na lista de competências do gerenciamento de projetos 1.0. 

[E13] Uma das coisas mais importante é o comprometimento, isso é 

essencial.  

[E10] Acho que a pessoa tem que ser responsável, no caso quando a 

gente pega uma tarefa para executar em um sprint você tem que estar 

comprometido com aquilo que você pegou para fazer, então você tem 

que ter responsabilidade. 
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[E03] (...), comprometimento é o mais importante, porque uma pessoa 

dependendo do projeto ela realmente consegue atrapalhar tudo. Ela 

pode causar um dano gigante se essa pessoa não for comprometida. 

[E08] Olha, eu acho que realmente comprometimento é a palavra 

chave nesse caso. 

 

Um dos entrevistados ressalta uma desconfiança de compromisso em relação a nova 

geração. O que merece um ponto de atenção ao se trabalhar com pessoas mais novas. 

[E11] Compromisso, compromisso é um problema hoje, sabe, eu tenho 

uma geração muito jovem, que tem um montão de coisas na cabeça, 

que tem acesso a informação muito fácil, mas também que ela não veste 

a camisa da empresa.  

 

Associada ao comprometimento e compromisso firmado junto a equipe e as entregas 

do projeto, tem-se também a disciplina, que foi abordada pelos entrevistados com cargos de 

gestão. Todos acrescentam a disciplina para garantir a entrega do que foi comprometido. 

[E13] Disciplina, ninguém fica, seja um cliente, seja um gerente de 

projeto, ninguém fica tranquilo com o não cumprimento de prazo, não 

comprometimento com a atividade, com o projeto. 

[E14] Disciplina, Organização, Foco em Resultados, (...). 

[E07] Disciplina, (...), se ele não tiver disciplina para cumprir o prazo 

que ele se comprometeu e franqueza pra dizer o que foi dito, não sai o 

projeto. 

 

Outra competência pessoal levantada por gestores é o espírito de “dono” dentro dos 

projetos. 

[E07] (...) e espírito de dono. Sem isso não vai. Se ele não achar que o 

projeto é dele, se ele não tiver simplicidade com todos os envolvidos, 

(...). não sai o projeto. 

[E09] É que você tem aquela pessoa comprometida, mas não vê aquela 

coisa de pegada, tipo tem um problema, deixa eu vou ver amanhã, não, 

não vamos atrás, vamos correr atrás, então isso eu gosto. Se sentir 

dono do projeto. 
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Os gestores de projetos apontam também a necessidade do senso de urgência, 

principalmente em ambientes tão voláteis e projetos tão rápidos e transparentes. 

[E02] Mas nos projetos de TI rápidos o que as pessoas precisam ter é 

uma habilidade, um comprometimento, senso de urgência, porque são 

de equipes que não vão estar mais ali. Não existe mais do chefe ficar 

olhando o que o cara está fazendo, olhando o computador dele dentro 

da mesma sala, existe a pessoa voltada a entrega, então com essa 

capacidade, ela tem que ter entrega para lidar com o senso de 

urgência. 

[E09] Então, assim, se o gestor não tiver uma pegada assim de senso 

de urgência das coisas, com certeza a gente vai perder. 

 

Por outro lado, os entrevistados com outras posições de trabalho e que são mais 

novos, possuem uma preocupação maior relacionado aos outros indivíduos, como por 

exemplo, ter competências ligadas diretamente ao trabalho em equipe, para ajudar o outro e 

melhorar o relacionamento entre os membros do time. 

[E01] Se eu chegar e ser do mesmo jeito aqui pode gerar alguns 

embates, que vão gerar alguns desgastes, algumas coisas que vão 

prejudicar o andamento do trabalho. E ai cabe a questão de ser mais 

flexível em alguns pontos, conversar melhor se comunicar melhor em 

outros. 

[E10] Tem também que saber trabalhar em equipe, saber ouvir o que as 

outras pessoas estão falando, né. Saber ouvir e aguardar o seu 

momento de falar. E também aceitar as opiniões das outras pessoas. 

[E04] Você tem que saber trabalhar em equipe, porque você nunca vai 

estar trabalhando sozinho, nunca, nunca, nunca você vai estar 

trabalhando sozinho, mesmo a pessoa mais isolada do mundo trabalha 

com alguém, não tem muitas equipes. 

 

Análogo ao tópico anterior, os entrevistados que não possuem cargos de alta gestão 

elencam diversas outras competências pessoais necessárias, visando um bom relacionamento 

dentro do sistema e o bom andamento das atividades do projeto. 
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[E04] (...) você tem que saber ‘não vou irritar, não vou ser mais chato 

que isso, se irritar vou na pessoa pedir desculpa, falar com ela’,  tem 

que ter esse cuidado. Tem que ter empatia, se colocar um pouquinho no 

pé do outro. (...). Você tem que ser alguém confiável, se você não for 

alguém confiável ai a gente passa para o próximo. 

[E15] Comprometimento, resiliência, empatia, os principais assim, 

transparência acho que é importante também.  

[E12] Saber ouvir, saber se comunicar, empatia, paciência, 

persistência, coragem para inovar. 

[E06] Ser comunicativo e proativo.  

 

Uma necessidade muito relevante apresentada pelos entrevistados é a constante 

vontade de aprender, de crítica e capacidade de análise do que já existe. 

[E14] (...), foco em qualidade, gostar de ensinar e aprender, etc. 

[E11] Autodidata, isso é bem complicado hoje, acho tão engraçado, 

porque a gente tem tanto acesso a informação, né, e algumas pessoas 

tem preguiça realmente de sentar e saber como funciona. É aqui que 

falei para você de capacidade de análise, capacidade crítica, de não 

olhar a primeira informação que vê na internet, mas buscar fonte, ver 

se aquilo é confiável realmente. 

 

De modo geral, um dos entrevistados aponta a necessidade do indivíduo se adaptar 

ao ambiente em que ele está entrando, ou seja, necessário a empresa também apresentar quais 

são as competências que o ambiente requer, do que é esperado do colaborador. 

[E01] Olha no primeiro momento é complicado você já ter as 

competências, porque cada ambiente que você for, cada local que você 

for existe uma cultura diferente, né. E existem algumas questões 

também que no local que você está pode ser algo normal, aceitável, e 

no outro local não vai ser. Você meio que vai se moldando no meio do 

caminho, você leva um tempo para se acostumar com as coisas, a 

entender algumas coisas e passar agir de uma forma mais eficiente ali 

dentro. Eu acho que realmente chega-se um ponto que você está mais 

alinhado com isso, você vai desenvolver sua competência, seja na 
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comunicação ou qualquer outra coisa que você precisa ali dentro, mas 

leva-se um tempinho. 

 

Ele acrescenta uma observação também relacionada as pessoas que ainda estão 

entrando no mercado de trabalho. 

[E01] (...), vamos pensar nas pessoas que estão chegando, que estão 

vindo para o mercado de trabalho, que ainda não tem uma vivência, um 

posicionamento, leva-se um pouco mais de tempo para compreender 

isso. Ai vai caminhando para desenvolver, ir se aperfeiçoando e ai ele 

vai levando com ele dai pra frente. 

 

No geral, as competências pessoais estão interligadas com outras esferas como as 

competências de comunicação e também nas habilidades para lidar com pessoas, como 

apresentada pelos entrevistados.  

[E13] Tem que ser realmente a comunicação tem que ser muito boa, a 

parte de franqueza, trabalhar bastante essa parte. 

[E05] Boa comunicação e relacionamento interpessoal. 

[E08] Acho também que a pessoa nas questões pessoais tem que ser 

uma pessoa que busca o conciliamento, (...), você não pode deixar que 

os problemas pessoais com outra pessoa do time interfiram no 

andamento do projeto, eu posso não gostar de elemento a ou b, mas eu 

tenho que trabalhar com ele e ter uma comunicação chave. 

 

Segundo os entrevistados, o desalinhamento de um único individuo afeta todas as 

outras partes de um projeto, inclusive os resultados. 

[E11] Então, sim, elas são fundamentais, e seguramente elas ajudam a 

você ter um projeto com êxito. 

[E10] Ah, com certeza. Porque o projeto ele é na verdade um conjunto 

de pessoas ali, que estão tentando atingir um objetivo, então se uma 

pessoa está desalinhada do restante da equipe ou se a equipe toda está 

desalinhada, cada um quer fazer da sua maneira, quer fazer no seu 

tempo, o projeto vai fracassar. Então tem que estar todo mundo 
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alinhado, todo mundo ciente do seu papel e entregando aquilo que se 

propõe para que o projeto ele ande. 

[E02] Tem que ter, se não tiver o projeto desanda, você não vai ficar 

cuidando da pessoa o tempo inteiro. 

 

Para os entrevistados as competências pessoais influenciam diretamente no trabalho 

em equipe e na produtividade das pessoas dentro do projeto. 

[E04] Influenciam, porque se eu não tiver competência o projeto não 

anda e se o projeto não andar, não preciso nem complementar. 

Influenciam muito, porque um depende do outro, todos os trabalham 

são ligados, ninguém trabalha sozinho, então se a sua parte não anda, 

a parte de todo mundo vai emperrar ao mesmo tempo, porque o 

negócio flui. 

[E05] Sim, principalmente relacionamento. Uma equipe com bom 

relacionamento possui sincronia nas atividades e não gera conflitos 

que impactam na produtividade. 

 

Nas falas dos entrevistados percebe-se uma relação entre as competências pessoais e 

o posicionamento comportamental das pessoas. 

[E15] Sim, eu costumo dizer que isso são os valores das pessoas, né. E 

como são valores, depende muito de como as pessoas vão agir, o que 

elas vão entregar, né. De acordo com as crenças e o comportamento de 

como elas agem, a gente tem diferentes performances. 

 

Uma entrevistada destaca que existe a influência e apresenta um relato pessoal de 

que uma pessoa na equipe em que ela trabalha já foi desligada da empresa, por causa do 

contexto comportamental. 

[E08] Eu considero que sim, porque tivemos situação de dispensar uma 

pessoa da equipe, por discussões pessoais com outro membro, por 

exemplo, isso atrapalha o andamento do projeto, enquanto a pessoa 

tiver esses desvios pessoais. 
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Outro entrevistado ressalta que a influência é muito forte e que ele contrata alguém 

mais pelo contexto comportamental e pessoal, do que por competências técnicas. 

[E09] Influenciam muito. E outra né, o projeto é feito por time não 

importa onde ele esteja e essas características na minha opinião se for 

para escolher um excelente técnico ou a uma pessoa de pegada, 

engajada, mais engajada, mas com um perfil técnico, um balanço ai 

que também não pode ser tão cru, eu vou no mais engajado sem dúvida 

nenhuma. E já fiz isso várias vezes. 

 

Através de todas as entrevistas levantou-se uma lista de habilidades que compõem o 

conjunto de competências pessoais. Essas habilidades serão apresentas a seguir.  

Conjunto de competências pessoais: lista de habilidades 
Aceitar opiniões diferentes/Saber lidar com posições e 

pensamentos diferentes; 

Adequar a cultura empresa/local/etc; 

Aprender; 

Assumir responsabilidades; 

Ensinar; 

Se expressar no momento certo; 

Ser Criativo/inovar; 

Não irritar/Não ser chato; 

Não ser agressivo/não ofender; 

Perceber as coisas ditas nas entrelinhas; 

Saber gerenciar conflitos; 

Saber liderar; 

Saber trabalhar com equipes virtuais; 

Saber valorizar; 

Ser auto gerenciável; 

Ser auto motivado; 

Ser autodidata; 

Ser auto organizado; 

Ser colaborativo; 

Ser comunicativo; 

Ser confiável; 

Ser desinibido/Não ter vergonha; 

Ser engajado; 

Ser flexível; 

Ser humilde em relação ao conhecimento; 

Ser participativo; 

Ser proativo; 

Ter capacidade crítica; 

Ter capacidade de análise; 

Ter comprometimento; 

Ter compromisso; 

Ter consciência do que foi acordado/formalismo; 

Ter consciência dos papeis de cada pessoa; 

Ter coragem; 

Ser determinado; 

Ter disciplina; 

Ter espirito de dono; 

Ter foco em qualidade; 

Ter foco em resultados; 

Ter franqueza; 

Ter organização; 

Ter paciência; 

Ser persistente; 

Ser resiliente; 

Ter respeito; 

Ter responsabilidade nas entregas/propriedade das 

atividades; 

Ter senso de urgência; 

Ter simplicidade; 

Ter transparência; 

Trabalhar em grupo/equipe. 

Figura 19 - Lista de habilidades das competências pessoais 

Fonte: Autora. 

 

Houve 42% de correlação nas respostas e todas as relações possuem proximidade por 

posições de trabalho, área de atuação, sexo, experiência ou idade. 57% dos posicionamentos 

sobre a influência das competências pessoais foram desconexas, totalmente isoladas das 

outras respostas. A resposta a pergunta teve a seguinte dispersão (Figura 20 - Dispersão das 

respostas sobre competências pessoais): 
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Figura 20 - Dispersão das respostas sobre competências pessoais 

Fonte: Autora. 

 

Portanto, os entrevistados com tempo de experiência mais longo e posições de 

trabalho em âmbito de gestão possuem posicionamentos parecidos sobre as competências 

pessoais. Outro fator de relação nas respostas está vinculado aos participantes com posições 

de trabalho parecidas e que trabalham ativamente com métodos ágeis.  

A seguir será abordada a análise do conjunto de competências de comunicação. 

 

2) Competências de Comunicação 

Considerando a proposição apresentada previamente “P3 - Existe um conjunto de 

competências de comunicação dos recursos humanos para atuar no gerenciamento de projetos 

2.0 diferente do gerenciamento de projetos 1.0” procurou-se ao longo das entrevistas fazer 

uma classificação das competências.   

Para todos os entrevistados, a comunicação é tratada como alicerce dentro de uma 

equipe ou projeto. É uma das disciplinas mais antigas da gestão de projetos, sendo algo 

fundamental na vida de uma pessoa. A área ganha ainda mais importância devido a 

Proximidade por 

posições de 

gerenciamento de 

equipe. Utilização de 

métodos ágeis. 

Proximidade por 

idade e tempo de 

experiência  

Proximidade por 
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experiência (mais 
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necessidade de que tudo dentro de um projeto precisa ser comunicado de forma rápida e 

equalizada para que todos entendam. Portanto, precisa ser registrado de alguma forma, como 

exemplificam os entrevistados a seguir.  

[E11] Acho que é muito importante que, qualquer coisa seja 

comunicado, qualquer decisão que seja tomada, qualquer premissa, 

porque eu tenho muito, o maior problema que eu tenho em projeto não 

é técnico, não é pessoa com falta de conhecimento técnico, é porque ela 

achou que deveria ser implementado daquele jeito, porque eu pensei 

quê... ai já matou. 

 

Para os entrevistados, a comunicação cada vez mais precisa ser objetiva e clara, para 

que não exista dupla interpretação. A interpretação de outra forma é tratada como um item 

complexo por um dos entrevistados.  

[E01] (...) a comunicação melhor com as pessoas, principalmente 

comunicação por meio digital, você tem que tentar ser mais claro 

algumas vezes, sobre alguns pontos, você tem que tentar elucidar o 

melhor possível, porque se não se estende muito a conversa. 

[E10] Acho que a gente tem que saber expor as ideias com clareza para 

não deixar dúvidas, tentar ser o mais detalhista possível, e ter um 

tempo de resposta ágil, tem que responder rápido. 

[E11] Então, assim, tudo tem que estar muito claro, tem que estar tudo 

por escrito, sabe, uma vez que você fez uma reunião tem que sair de lá 

com uma minuta, tem que sair de lá com todos os acordos, tem que ter 

um compromisso de ambas as partes de tudo o que é definido na etapa 

de projeto e durante o projeto, ele é documentado. (..) para cada ação 

ter um responsável, que as pessoas estejam, assim que esteja muito 

claro em que ponto a gente está, quem que é o responsável pelo 

próximo passo, para dar seguimento nos próximos passos. 

 

Ao longo das falas dos entrevistados também percebe-se que a tecnologia 2.0 está no 

mercado para o apoio nas atividades do projeto e do dia-a-dia da equipe, o que inclui 

diretamente a comunicação.  
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[E09] Então, eu sou a favor de pensar um plano de comunicação hoje 

usando a tecnologia que existe, pode ser Whatsapp, pode ser Skype, 

pode ser e-mail, pode ser telefone, a gente usa de tudo. Todos os 

projetos que eu participo acaba usando todas essas coisas que facilita 

bastante, mas o segredo na minha opinião no plano de comunicação é 

saber o que encaixar em cada ponto. 

[E02] Do recurso eu acho assim, o segredo dessas ferramentas é 

justamente não querer uma habilidade específica para lidar com elas, 

acho que ai é o pulo do gato para lidar com as essas ferramentas. Ela 

quer justamente se torna neutra.  

 

Os entrevistados enaltecem o ponto em que as pessoas do projeto estão mais 

conectadas, por mais tempo, não sendo exclusivamente no horário ou no mesmo ambiente de 

trabalho. Toda a troca de informação se dá pela comunicação e ela está cada vez mais intensa. 

Sendo necessário saber ouvir, saber entender e saber transmitir o que deseja. 

[E01] (...) na parte de comunicação eu acho que mudou bastante, você 

meio que fica obrigado a estar 24 horas por dia se comunicando, né. As 

vezes de madrugada tem alguém do time mandando report ou 

perguntando alguma coisa a qualquer momento. Existem n canais de 

comunicação que as pessoas utilizam, então a comunicação mudou 

bastante nesse ponto. Não está mais dentro daquele período que você 

está ali alocado dentro da empresa. As pessoas estão em vários locais, 

em locais diferentes do mundo, com horários de trabalho diferenciados, 

que as vezes conflita com seu horário de descanso. E ai você acaba 

exercendo nesse período um pouco do trabalho. 

[E12] Interpretação de texto, boa comunicação escrita e verbal, 

facilidade para lidar com pessoas de perfis diferentes, perceber as 

coisas ditas nas entrelinhas. 

 [E15] De relacionamento, né, a própria comunicação, ter habilidade 

de se comunicar, de compor uma ideia e apresentar. Capacidade de 

interpretar, trabalhar em grupo. Saber se comunicar (falar, escrever, 

etc.), não pegar a mensagem.  
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Uma necessidade emergente com muitas tecnologias e pessoas envolvidas é a 

colaboração. A colaboração é apresentada pelos entrevistados como forma de cooperação 

entre o próprio time dentro dos projetos.  

[E09] Então ele tem que saber expor ideias, tem que saber, tem que 

correr o risco de ser criticado porque a ideia é ruim, óbvio que 

qualquer um falando bobagem vai ser criticado agora tem que pensar, 

tem que racionar, tem que ser mais colaborativo. E às vezes o que mais 

me incomoda é quando a gente conversa e ninguém discute, ou eu sou 

muito certo no que estou falando e isso é uma mentira com certeza, ou 

o pessoal não está falando, tenho opiniões e não quero comentar, que 

às vezes acontece. 

 

Infere-se, portanto, que a colaboração depende de exposição das pessoas. Segundo os 

entrevistados, de diferentes posições de trabalho e idade, cada vez mais será necessário uma 

exposição das pessoas, o envolvimento muito maior do que já existiu, principalmente devido a 

necessidades como equipes virtuais e tecnologias colaborativas. 

[E09] (...) e por último acho que ele não tem medo de se expor, hoje a 

gente sofre muito, porque a pessoa tem medo de expor ideia, e ai ou 

porque tem medo do pessoal achar ruim, ou porque tem medo de ser o 

chato da história ou porque tem medo de ser criticado pela ideia. Então 

a gente tem que criar um modelo que sempre foi discutido, mas nunca 

praticado de tentar fazer com que as pessoas tirem as crenças 

limitantes, e ai poxa é óbvio que quem expõe ideias está mais sujeito a 

críticas, mas quem não expõe vai ser expurgado por natureza (...). 

[E08] Eu acho que são as habilidades de pessoas que tem uma certa 

desenvoltura, a pessoa que tem uma certa desinibição, eu trato o perfil 

dessa área mais técnica de informática as pessoas são um pouco mais 

inibidas, pra trabalhar nesses projetos 2.0 não pode ter essa limitação, 

tem que se expor, tem que falar, tem que colocar ideias e propor 

sugestões, então eu projeto como uma grande característica, uma 

grande coisa necessária para se ter uma boa comunicação. Não ter 

essa parte de inibição, né.  

 



94 

 

 

 

Para que se tenha uma contribuição eficaz é fundamental também saber adequar as 

ideias sempre ao contexto e a necessidade, como é exposto a seguir por um dos entrevistados 

com grande tempo de experiência. 

[E15] De relacionamento, né, a própria comunicação, ter habilidade de 

se comunicar, de compor uma ideia e apresentar. (...). Eu acho que 

muitas vezes eles tem a ideia, mas na hora de apresentar, dai eles se 

perdem ou não sabem apresentar a ideia para os diferentes públicos 

(adequar o discurso). O público mais técnico fala de um jeito, o público 

de negócio tem que falar de outro jeito, o público de gestão tem que 

falar outro jeito, e tem que achar um jeito de falar uma língua só. 

 

Uma parte dos entrevistados considera que a comunicação precisa ser a mais 

detalhista possível, porém outra parte opina na objetividade. Ou seja, detalhar o que é 

importante com as informações necessárias não extrapolando o escopo da conversa em busca 

da objetividade para ser mais assertivo. 

[E09] Então quando a gente fala de comunicação é ir direto ao 

problema, o cara tem que se expor o problema, e o que eu mais me 

preocupo são saber filtrar coisas, entender o quê que a gente precisa 

fazer, ou comunicar corretamente qual que era o problema das coisas. 

Acho que a pessoa tem quer ter uma habilidade de síntese, uma 

habilidade de objetividade, porque se hoje eu escrever, Iasmim, um e-

mail para você com mais de 3 parágrafos eu não vou atingir o meu 

objetivo com você. Então para de contar a história, primeiro o 

problema depois a história, é questão de saber fazer a síntese das 

coisas. Se a pessoa não souber fazer isso, vai perder. 

[E06] Boa abordagem e ser objetivo. 

[E10] Acho que a gente tem que saber expor as ideias com clareza para 

não deixar dúvidas, tentar ser o mais detalhista possível, e ter um 

tempo de resposta ágil, tem que responder rápido. 

[E01] Você acaba pouco a pouco você vai aprendendo também a 

contornar algumas coisas, a comunicar melhor com as pessoas, 

principalmente comunicação por meio digital, você tem que tentar ser 

mais claro algumas vezes, sobre alguns pontos, você tem que tentar 
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elucidar o melhor possível, porque se não se estende muito a conversa. 

Que você as vezes não consegue mostrar algo para a pessoa ali 

naquele momento e você está tentando falar e as vezes ela não está 

entendendo ou está entendendo de outra forma, é um pouco complexo 

isso. 

 

O conjunto de competências de comunicação, segundo os entrevistados, proporciona 

uma melhor comunicação no projeto e faz com que as pessoas se comuniquem de forma mais 

eficiente com foco nos objetivos do projeto. 

[E10] Eu acredito que sim, porque você comunica melhor e tem menos 

chance de má interpretação, por tentar se comunicar melhor, ou quem 

se comunica no local certo de uma forma certa. 

 

A principal competência de comunicação elencada pelos entrevistados foi a clareza 

das informações, pois diminui os entendimentos incorretos e, consequentemente, 

implementações erradas, bem como os atrasos dos projetos como justificado pelos 

entrevistados de diferentes idades e posições de trabalho. 

[E01] Acredito que sim, a questão de comunicação principalmente 

entre membros de um mesmo time, que está envolvido em um projeto, 

alguma coisa, é fundamental. E se a comunicação não está fluindo, não 

está claro, ou alguma coisa, tende a atrasar o projeto em si ou entregar 

coisas incorretas, né, que acaba gerando um retrabalho em algum 

ponto. 

[E12] Em um projeto se eu consigo comunicar de forma clara e 

objetiva os resultados ou os problemas que aparecem nós conseguimos 

resolver de uma forma bem fácil.  

[E13] Se você não expressa do jeito que deve ser não comenta do jeito 

que deve ser, pode ser que tome um rumo diferente do andamento 

adequado. 

[E14] A base está na comunicação eficiente e eficaz. É preciso estar 

claro e de forma objetiva as atividades diárias do projeto e sempre bem 

alinhadas com o cliente. 
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[E05] A forma de comunicação e elucidação do problema está 

diretamente relacionada ao resultado final produzido, se mal 

interpretado teremos um resultado insatisfatório na visão cliente. 

[E04] (...) a gente sabe que em projetos que a gente comunicou menos o 

negócio não andou tão bem, então por isso que a gente tá tentando 

deixar tudo mais visível. (...) colocar tudo tão claro o quanto puder ser, 

porque na hora que o negócio fica na cara, fica óbvio todo mundo o 

quê que está acontecendo, ninguém fica perdido, ninguém fica achando 

‘achei que estava lá na frente, não achei que estava lá trás’ não fica 

fazendo isso. 

 

Através das competências de comunicação, destacando a transparência que foi 

fortemente lembrada pelos entrevistados, é possível ter uma comunicação melhor dentro dos 

projetos evitando as chances de má interpretação e também de conflitos. Além de manter as 

situações do projeto e da equipe transparentes para todos. 

[E14] É necessária a transparência no tocante das atividades do 

projeto entre o time. O time junto precisa estar alinhado no projeto e 

não apenas na sua atividade, desta forma, trocamos experiências e o 

resultado do projeto é coletivo.  

[E07] (..) primeiro no andamento gera conflito, se eu tenho uma 

informação que é importante para todo mundo e eu não passei vai 

gerar conflito, o comitê técnico vai cair pra dentro, por que eu não 

tenho? por que eu não recebi? (...). 

[E11] Completamente. No trabalho que eu tenho um gestor de projetos 

que formaliza tudo, eu tenho muito menos conflito, tenho muito menos 

problemas de alteração de escopo. Eu tenho muito menos problema 

quando ele formaliza. 

[E12] Se não consigo comunicar bem, o problema pode parecer maior 

do que realmente é, e assim gerar conflitos desnecessários. Se resolvo 

conflitos bem, os resultados melhoram muito. 

 

Uma comunicação falha, segundo os entrevistados, afeta diretamente o prazo do 

projeto. 
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[E07] Vai atrasar o cronograma, e aí primeiro que eu gero conflito e 

segundo que eu causo, vai ocasionando prorrogação de prazo, talvez 

por alguma coisa que eu não passei adiante e aí a outra equipe não 

recebeu no dia certo, consequentemente não vai entregar no dia certo e 

vai sempre rolando e no final impacta no resultado do projeto. 

[E09] Claro que influencia ou pelo menos te prejudica. Porque o atraso 

das coisas é ruim. 

[E14] Lembrando sempre que um projeto atrasa um dia por vez e se 

estamos gerenciando as atividades e as entregas diariamente isto será 

amenizado. 

 

Outro item apontado como importante para os entrevistados é que as habilidades de 

comunicação apoiam na redução de retrabalhos e trabalhos duplicados. 

[E06] Com certeza, pois muitas vezes os problemas são iguais, com 

uma comunicação eficiente é possível economizar tempo em análise. 

[E11] (...) a capacidade de saber analisar o que foi realizado e tomar 

aquilo como lição aprendida, tanto fatos positivos quanto fatos 

negativos. (...). E principalmente, acho que uma coisa que eu não 

coloquei aí é, que todo integrante de projeto tenha muito claro qual que 

é o objetivo do projeto. Eu sou aqui um desenvolvedor e estou 

desenvolvendo um programa, mas o que esse programa vai fazer, como 

ele vai atuar como um todo, sabe, muitas vezes eu percebo que o cara 

está lá isolado trabalhando e o cara do lado dele talvez fazendo a 

mesma coisa, porque não teve uma discussão de para onde a gente vai 

caminhar, como é que a gente pode reduzir esforço, então esse 

esquema de todos estarem trabalhando para o mesmo objetivo. 

 

Um dos entrevistados da área técnica, membro da chamada “nova geração” (22 

anos), destaca que uma comunicação ruim influencia diretamente na motivação da equipe. 

[E03] Com certeza, isso atrapalha bastante. Desmotiva muito a equipe. 

Nossa, realmente é, eu acho que é importantíssimo isso saber 

comunicar com o time, fazer com que a pessoa não leve a mau o que 

você está dizendo para ela. 
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O que faz ser importante que todos os membros contemplem as competências 

essenciais de comunicação para andamento do dia-a-dia, como levantado pelos entrevistados. 

Segundo um gestor de projetos entrevistado, para os líderes há uma atenção maior por lidarem 

diretamente com clientes e membros do time. 

[E02] Acho assim nos líderes, que requer uma capacidade de 

comunicação maior, por ter que organizar time, enviar status para o 

cliente, mas nos que não são líderes a capacidade de comunicação é 

mínima assim. 

 

Um das entrevistadas relata problemas vivenciados na equipe em que ela atua, 

devido a falta deste tipo de competência.  

[E08] (...) inclusive logo no começo do projeto trocamos uma das 

pessoas da equipe, porque era uma pessoa que não tinha comunicação 

nenhuma, onde a gente falava e a pessoa ou não ouvia ou não sabia 

ouvir ou não sabia se expressar, então tivemos que trocar esse 

elemento do time e depois mais ao longo do projeto tivemos que trocar 

uma outra pessoa por conflitos pessoais, então eu acho que sim, 

influencia bastante. 

Por meio de todas as entrevistas levantou-se uma lista de 22 habilidades que 

compõem o conjunto de competências de comunicação. Essas habilidades serão apresentas a 

seguir.  

Conjunto de competências de comunicação: lista de habilidades 

Adequar o discurso para públicos diferentes; 

Correr risco de ser criticado; 

Elucidar problemas; 

Expor ideias/Propor sugestões/ideias; 

Manter as informações atualizadas; 

Não falar de forma agressiva; 

Organizar as informações da comunicação; 

Saber avaliar o que foi realizado que funcionou e que 

não funcionou (histórico/lições aprendidas); 

Saber comunicar por meio digital; 

Saber identificar corretamente a necessidade do 

projeto; 

Saber interpretar de texto; 

Saber ouvir/escuta ativa; 

Saber passar um entendimento único; 

Saber se comunicar de forma escrita/escrever bem; 

Saber se comunicar de forma verbal/falar bem; 

Saber técnicas de Comunicação Interpessoal; 

Ser detalhista; 

Ser objetivo; 

Ter clareza na comunicação; 

Ter resposta ágil; 

Ter síntese; 

Transmitir mensagens sendo boas ou ruins; 

Figura 21 - Lista de habilidades das competências de comunicação 

Fonte: Autora. 

 

No geral, conforme exposições dos entrevistados, as competências de comunicação 

influenciam no andamento do projeto. 
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[E08] Elas influenciam 100% na minha opinião. Se não houve essa 

comunicação efetiva, entre os membros do grupo que está executando o 

projeto, o projeto não anda, né. Então eu acredito que a comunicação 

facilita e pode até trazer muito sucesso no projeto devido até a essa 

proximidade de comunicação entre o time. 

 

A proximidade de posições de trabalho, sexo ou idade influenciaram em 53% das 

respostas, contudo 25% dos posicionamentos sobre a influência das competências de 

comunicação e os motivos foram desconectadas das outras respostas. Ou seja, duas respostas 

foram similaridades, porém os respondentes não possuem nenhuma proximidade, ambos estão 

em posições de trabalho opostas, um no técnico e outra na gestão, as idades possuem uma 

expressiva diferença e o tempo de experiência de diferença entre os dois são de 11 anos de 

diferença. A resposta a pergunta teve a seguinte dispersão (Figura 22 - Dispersão das 

respostas sobre competências de comunicação): 

 
Figura 22 - Dispersão das respostas sobre competências de comunicação 

Fonte: Autora. 
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Conclui-se que, os entrevistados com idades próximas, mesmo de gerações 

diferentes, e com mesmo tempo de experiência possuem posicionamentos parecidos sobre as 

competências de comunicação. Pessoas mais novas que cresceram com a Web 2.0 pensam 

parecidas, assim como pessoas mais velhas entre elas pensam parecido. Outro fator de relação 

nas respostas está vinculado aos sexos dos participantes, ou seja, mesmo sexo possuem 

posicionamentos parecidos. Os entrevistados mais novos fazem observações mais pertinentes 

a agilidade das ferramentas colaborativas da Web 2.0, enquanto os entrevistados mais velhos 

focam na questão da objetividade e registro das comunicações. Portanto, tem-se um 

complemento nos posicionamentos. Ressalta que há dois entrevistados com posicionamentos 

parecidos em relação ao conjunto de competências de comunicação, porém eles não possuem 

nenhuma relação de proximidade. 

A seguir será abordada a análise do conjunto de competências de Domínio Técnico e 

de Negócio. 

 

3) Competências de Domínio Técnico e de Negócio 

Considerando a proposição previamente apresentada “P4 - Existe um conjunto de 

competências de domínio técnico e de negócio dos recursos humanos para atuar no 

gerenciamento de projetos 2.0 diferente do gerenciamento de projetos 1.0”, procurou-se ao 

longo das entrevistas fazer um detalhamento destas competências. 

As competências que contemplam o domínio técnico e o de negócio estão agrupadas 

em uma mesma categoria, mas não necessariamente estão interligadas, conforme explanações 

dos entrevistados. Ou seja, ter domínio técnico não obriga o recurso humano ter também o 

domínio de negócio, e vice-versa, dependerá muito da área de atuação e do contexto 

envolvido, não há regras que se aplique para todas as situações. Percebe-se ao longo das falas 

que o importante é ter papeis e responsabilidades bem definidas nos projetos e nas equipes. 

[E11] Depende, depende muito de onde ele vai atuar. (...). Então assim, 

se é uma área mais técnica que vai atuar, o arquiteto, programador, 

tester, não vejo problema nenhum que não tenha conhecimento de 

negócio. Dali pra cima, analista de sistema, analista de negócio, mas 

até o analista de sistema é complicado, porque se ele não conhece, pelo 

menos se ele não ter uma visão geral de onde ele vai se meter, como 

principalmente que a gente trabalha com bancos, tem muita coisa 
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muito específica de banco, né, e ai complica muito. (...) depende muito 

do cargo e da posição que ela irá atuar dentro do projeto.  

[E04] Cada um no seu nível. Depende de onde você está, então, por 

exemplo, você está trabalhando em um projeto interno, de fazer, por 

exemplo, a métrica de quantos tickets por dia estão sendo feitos, por 

quem, qual a dificuldade dele, quantos problemas a gente corrige por 

dia, isso daí não precisa muito do seu negócio. Não precisa saber mais 

do que mexer com tickets, saber quando estão 100%, não precisa saber 

do seu sistema. Daí é totalmente isolado, não precisa saber do projeto, 

ele precisa saber só processo, não precisa saber do seu sistema. Mas 

por exemplo, se eu trabalho no suporte então eu vou ter que saber do 

processo de cabo a rabo, você vai ter que saber que aquela operação 

não pode ser executada naquele hospital, por causa disso, disso e disso. 

(...). Então tem muitas coisinhas que dependendo da sua posição você 

tem que saber. 

[E07] Depende muito do perfil. No nosso caso, sim, porque pelo ERP 

que a gente usa e pela companhia. A companhia porque é nova e o ERP 

porque nós não temos pessoas da área de negócio habilitadas nesse 

tipo de ferramenta, no sentido de ter anos de experiência com ERP. 

Então, nesse caso a TI dentro do projeto tem até um papel mais 

relevante que é, propor uma melhor forma de trabalho em alguns 

momentos. Nesse nosso caso faz muita diferença. Aqui logicamente tem 

muitas atividades que qualquer perfil técnico, lógico, se chegasse bem 

documentado para ele faria com pé nas costas. 

 

Dependendo do projeto a necessidade de nível técnico muda, como apontado por 

uma entrevista que atua em projeto estratégico para a empresa de trabalho. 

[E15] Depende do projeto. Se a gente tem um projeto que é de 

tratamento crítico, você já tem as pessoas já separadas para um 

negócio. Agora se tem um projeto que não é crítico, que eu possa 

experimentar mais aí tu pode separar as pessoas. Mas depende de 

como é o projeto. 
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Através das falas dos entrevistados percebe-se que o item experiência é associado ao 

item conhecimento, ou seja, quanto mais experiência o recurso humano do projeto possuir 

mais domínio na sua área de atuação. Com isso, o projeto com maior importância tende a ter 

os recursos com mais experiência. 

[E03] Então, eu acho que depende muito do nível de importância do 

projeto. Se for realmente essencial, que a empresa investiu milhões 

assim, ela tende a procurar pessoas mais experientes para os cargos 

que envolvem o projeto. 

 

Os entrevistados com atuação em áreas mais técnicas da tecnologia da informação 

apontaram e se posicionam de forma diferente em relação aos demais entrevistados, sobre a 

importância do conhecimento técnico na ferramenta de trabalho, segundo eles é um item 

fundamental nos projetos mais técnicos que eles atuam. 

[E02] Ele é o que mais influencia, vamos dizer que é 90% da influência 

do projeto, pois se trata de tecnologia e a pessoa tem que dominar a 

tecnologia que vai trabalhar. Tanto que eu tenho segmentado, tenho 

pessoas que são muito sênior para trabalhar com uma tecnologia e não 

vejo elas não participarem de outros projetos por falta de 

conhecimento técnico.  

[E13] Com certeza, principalmente falando de infraestrutura, se você 

está em um projeto, onde você não tem um domínio técnico, (...), que a 

gente tá tocando na área que é a migração de datacenter, se quem está 

envolvido não conhece o que está fazendo, a gente vai ter problemas 

em entregas, em prazo e na qualidade do serviço.  

 

Contudo, há um contraponto de um entrevistado da área de sistemas sobre o 

problema de se ter alguém com muito conhecimento técnico. 

[E01] Como também você pode ter alguém que já esteja mais 

capacitado e venha e atrapalhe. Então eu acho que a parte técnica ela 

não é tudo, até porque não tem como você ter um conhecimento 100% 

de tudo, de todas as formas ou questões mais específicas que o negócio 

utiliza de uma forma ou de outra.  
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Os entrevistados com atuação mais próxima do cliente apontaram como necessidade 

ter o conhecimento de ambas às partes, técnica e de negócio, pois um novo desenvolvimento 

pode impactar em outras partes do sistema que afetará diretamente o negócio. 

[E06] Sim, apesar de nos sermos de uma etapa quase que final do 

processo de desenvolvimento de software, é onde os problemas ainda 

acontecem, muitas vezes existe um trabalho técnico pesado no final da 

cadeia do desenvolvimento do nosso produto. De negócio também é 

necessário um apoio, para podermos alinhar nossos objetivos e 

requisitos a serem alcançados. 

[E13] Negócio é importante sempre, principalmente para vocês de 

sistema, mas pra gente de infra é justamente para você saber o que é 

que você tem passando, pelo menos o básico de infraestrutura você tem 

que ter noção, já de sistema eu entendo que é um negócio que tem que 

ter um detalhamento mais, tem que ter conhecimento mais do negócio. 

Com certeza os dois são muito importante.  

[E12] Mas o time que executa precisa ter conhecimento de tecnologias 

para agregar mais valor a solução que está sendo construída. Assim os 

resultados acontecem de forma mais rápida do que um time que ainda 

não conhece aquele tipo de tecnologia e precisará de uma curva de 

aprendizado para chegar naquele nível. 

[E10] Tem que ter bastante, tem que ter domínio técnico, né, ele precisa 

saber como que ele vai fazer aquela atividade que ele tem que fazer 

para conseguir entregar. E de negócio, sim, é bom você entender da 

área de domínio que você está trabalhando. Apesar que se você tem 

bom analista e ele escrever pra você tudo que você tem que fazer, o 

passo a passo, só você ir lá e executar a parte técnica, você consegue, 

mas é bom você ter um entendimento, porque é as vezes tem coisas que 

o analista não consegue ver, às vezes você faz uma alteração na parte 

do sistema que vai ter impacto em outra parte, então você sabe um 

pouco. E acho que é uma interação que é válida sim saber da área de 

domínio do seu projeto. 
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O que fica evidente, segundo as entrevistas, é de que a necessidade real de um 

recurso ter o conhecimento técnico dependerá do projeto e da área específica. A discussão do 

assunto entra no nível do conhecimento e não na existência ou falta do conhecimento em si. O 

domínio de negócio é mais flexível, pois o conhecimento varia de empresa para empresa. No 

geral, a espaço para que tais domínios sejam desenvolvidos ao longo da atuação do recurso 

dentro da equipe, através de treinamentos e precisa de tempo, acarretando recursos de 

formação pela empresa. 

[E08] Necessita de conhecimento técnico, o conhecimento de negocio 

pode ser adquirido com o andamento do projeto e por meio de outros 

colaboradores com experiência. 

[E03] Eu diria que isso é bastante importante. A questão é, se você 

colocar pessoas na equipe que talvez não conheça ou que não tem essas 

habilidades, isso requer, irá demorar muito mais tempo para treinar 

essa pessoa, assim como o dinheiro, e talvez no final o produto não 

saia como você queira. E normalmente para treinar uma pessoa, você 

tira um recurso do outro lado, um outro colaborador que sabe fazer, 

mas ele tem que gastar o tempo dele treinando aquela pessoa, então 

isso impacta, dependendo do projeto pode impactar bastante. 

[E01] Eu vejo assim, você vai chegar com o seu conhecimento, vai 

agregar o seu conhecimento para a empresa e de certa forma a 

empresa vai agregar um conhecimento para você. Ela vai te 

proporcionar uma chance de crescimento do seu conhecimento, da sua 

parte técnica, seja diretamente através de algo que tenha na empresa, 

ou incentivo que ela dê, ou da convivência mesmo com outras pessoas, 

né, seus companheiros de time ai que tenham mais conhecimentos que 

você não tem e vão poder estar te ensinando, você vai poder ter a 

convivência com outras pessoas. Isso eu acho que faz muita diferença. 

[E09] O gestor tem que saber como caçar o time com base nessa 

experiência para montar o time do projeto e aí sim buscar o sucesso. 

 

Os entrevistados evidenciaram uma relação existente entre as habilidades técnicas e 

as habilidades pessoais. O domínio técnico ou de negócio podem ser sobrepostas por 

competências pessoais dos recursos humanos. 
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[E14] Se tiver, ótimo. Mas as competências comportamentais são 

também importantes e necessárias. Sem o querer, a vontade de 

aprender, um bom relacionamento em equipe um técnico apenas não 

sobrevive. 

[E12] Um scrum master precisa ter mais skills pessoais do que técnico. 

Pois ele precisa facilitar a execução para o time. 

[E09] Depois outro ponto é a questão técnica, ter o perfil técnico, e as 

vezes você entende que o cara tem pouco conhecimento técnico, mas 

tem uma alta pegada com o comprometimento, então o que ele não 

sabe ele corre atrás e aprende, e resolve, e hoje a gente sabe buscar 

informação se quiser de tudo quanto é forma, então você aprende o 

técnico que de repente você tem dificuldade. 

[E01] Você tem que estar pronto para aprender. Às vezes a aceitar, 

talvez o que você sabe não é a melhor forma e a pessoa pode ensinar. 

Você tem que estar sempre pronto para receber um conhecimento novo 

ou contribuir com o conhecimento de alguém.  

[E13] Em uma contratação, então, primeiro é o potencial da pessoa, 

primeiro você tem que entender se ela vai agregar para o time, 

esquecendo um pouco a parte técnica, que também é muito importante, 

mas depois a gente chega lá. A parte comportamental (...), você tem 

que saber se a pessoa está junto com você, se ela vai vestir a camisa 

com você. Porque um negócio muito importante que eu ouvia alguns 

anos atrás, inclusive foi um antigo CIO da empresa que eu trabalhei é 

assim, o técnico, o conhecimento você adquire, tá certo, não vai dar 

pra você contratar uma pessoa com inferioridade ali, mas 

conhecimento você busca, você conquista, mas a parte 

comportamental, a parte pessoal, já é um pouco mais de você 

trabalhar. Na entrevista você se entende se a pessoa, se o candidato 

está seguindo o que você acha que é importante para trabalhar na sua 

área, mas depois depende mais do conhecimento. 
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Há uma relação também entre as habilidades técnicas e de negócio com as 

competências de comunicação. 

[E01] (...) eu vou pegar mais especificamente a parte técnica e a 

questão da comunicação. Na empresa que eu estava anteriormente 

tinha a questão da pessoa quando não sabia e tudo mais, e outra 

pessoa lá dentro poderia saber, e ela poderia pedir ajuda, e às vezes 

ela não pedia seja por medo ou alguma outra coisa, mas ela não pedia 

ajuda aquela pessoa e às vezes perdia muito tempo procurando uma 

solução ou as vezes inventava alguma coisa pra tentar resolver que 

acaba onerando e isso gerava problema nas entregas do projeto.  

[E07] A pessoa não sabe o melhor jeito aí faz de um jeito, depois testa 

e vê que não ficou bom e pede pra mudar. Então, se não tiver alguém 

que consiga opinar acaba sempre sobrando um retrabalho para a TI aí 

de volta. 

 

Através de todas as entrevistas levantou-se uma lista de 22 habilidades que compõem 

o conjunto de competências de comunicação. Essas habilidades serão apresentas a seguir. 

Conjunto de competências de domínio técnico e de negócio: lista de habilidades 

Compreender regra de negócio; 

Ter habilidades de negócio - tempo de experiência; 

Ter habilidades técnicas - por nível; 

Figura 23 - Lista de Habilidades das Competências de Domínio Técnico e de Negócio 

Fonte: Autora. 

  

Pelas falas dos entrevistados é possível inferir que os domínios técnico e de negócio 

se complementam e juntos dão mais eficiência para o projeto. 

[E06] (...), pois não tem como criar ou dar manutenção sem a parte 

técnica, e não dá pra saber a necessidade do cliente sem as 

competências de negócio. 

 

O domínio técnico e de negócio influenciam diretamente no retrabalho e entregas do 

projeto, segundo relato dos entrevistados. O que influencia também na velocidade e na 

entrega do projeto dentro do prazo planejado, bem como na produtividade efetiva do time 

como apontado por uma gestora de projeto. 

[E10] Eu acho que quando a equipe, quando eles tem um nível técnico, 

por exemplo, maior, todos estão alinhados tecnicamente, o domínio da 
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ferramenta tecnológica que eles estão utilizando, isso faz com que o 

projeto ele ande mais rápido. E agora se alguém ficar para trás, não 

sabe, aí, as pessoas vão ter que ficar um tempo mais ajudando ele para 

ele entregar essa tarefa. Onde eu trabalho aconteceu muito de atrasar 

projeto que a gente tá, porque ele, por causa de uma pessoa que não 

estava alinhada tecnicamente. 

[E14] A produtividade e a qualidade podem ser influenciadas pela falta 

destes conhecimentos. Mas precisam de um conjunto de outras 

competências para o sucesso do projeto (identificação correta do 

problema, boa solução do problema, trabalho em equipe, gestão de 

pessoas, etc.). 

 

Não somente os entrevistados com posição de gestão levantam a influência da falta 

de domínio técnico e/ou negócio nos resultados finais do projeto. 

[E01] Já cheguei a ver um companheiro de equipe atrasar um projeto 

dois meses e era coisa que ele estava tentando resolver e era simples. 

Às vezes poderia pedir ajuda e não quis pedir. 

[E12] Influenciam na rapidez com que as tarefas são executadas. Se 

tenho um time com menos domínio técnico vou precisar de mais prazo 

até o time chegar num amadurecimento sobre aquele assunto do 

projeto. 

[E03] Pode atrapalhar o cronograma e custar mais dinheiro. 

[E05] Se grande parte da equipe possuir baixo conhecimento de 

negócio ou técnico demandará maior tempo para estudo, diminuindo a 

produtividade com relação à entregas ao cliente. 

[E08] (...), pois quanto mais todos os membros do time tiverem 

conhecimento de negócio eu acho que é muito mais fácil da gente fazer 

um desenvolvimento saudável e tranquilo dentro do projeto. 

 

O domínio técnico foi pontuado por gestores como item fundamental e estratégico. 

Também foi apontado como algo importante que afeta diretamente o cliente. 

 [E11] Se é uma pessoa que vai interagir mais com o cliente é 

importante que ela tenha um domínio maior do negócio para poder 
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passar para o resto da equipe, então eu acho assim, por exemplo, que 

um gestor de projetos precisa dominar o negócio, mas ele precisa ter 

alguém dentro da equipe dele que domina. Ou ele tem um 

relacionamento assim, excelente com o cliente, que o cliente tenha essa 

disponibilidade, e esse é o meu maior problema, porque muitas vezes a 

gente não tem essa disponibilidade dentro do cliente para o cara poder 

dar o caminho das pedras para a gente. 

[E09] Porque hoje, na minha opinião, com certeza, uma pessoa que tem 

conhecimento de negócio, a gente vai ter um ganho. E aí quando você 

monta time, você tem que pensar nisso, de quanto a pessoa conhece de 

negócio, o quanto ela pode resolver problema, achar plano B, ter plano 

C na cabeça, porque conhece muito do ambiente. Influencia, tem que 

montar um time com base nisso, com certeza tem que ter pessoa com 

vivência no negócio e experiência, ter capacidade de definir os planos 

A, B e C, que são importantes para o projeto dar certo.  

[E04] Então você tem que saber, ‘isso aqui tem que rodar nessa hora’. 

Você tem que saber certinho, o quê que acontece em cada hora. Então 

é simples o resultado, se você não souber o que você precisa saber, 

começa a ter consequência. 

 

A proximidade de posições de trabalho, área de atuação, sexo ou idade 

correlacionaram em 53% das respostas, porém, quase metade dos posicionamentos sobre a 

influência dos domínios técnicos e de negócio foram desconexas, totalmente isoladas das 

outras respostas. A resposta a pergunta teve a seguinte dispersão (Figura 24 - Dispersão das 

Respostas sobre Competências de Domínio Técnico e de Negócio): 
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Figura 24 - Dispersão das Respostas sobre Competências de Domínio Técnico e de 

Negócio 

Fonte: Autora. 

 

Destaca-se que pessoas com mais experiências e das áreas mais técnicas possuem 

posicionamento muito parecidos. Percebe-se que há uma forte influencia na idade e tempo de 

experiência nos posicionamentos próximos. Contudo, há várias diferentes visões sobre o 

mesmo assunto com posicionamento totalmente diferente.  

A seguir será abordada a análise do conjunto de competências interpessoais. 

 

 

4) Competências interpessoais 

Considerando a proposição apresentada previamente apresentada “P5 - Existe um 

conjunto de competências interpessoais dos recursos humanos para atuar no gerenciamento de 
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projetos 2.0 diferente do gerenciamento de projetos 1.0”, procurou-se ao longo das entrevistas 

fazer um detalhamento das competências. 

As competências interpessoais estão cada vez mais importantes no cenário global e 

cada vez mais conectado virtualmente que vivemos. Fazendo com que haja uma necessidade 

de gestão situacional, ou seja, segundo uma entrevistada gestora de projetos, cada pessoa 

individualmente precisa ter posicionamentos de liderança para saber lidar em cada situação e 

não depender apenas de uma pessoa com papel de gerente. 

[E14] A gestão hoje é situacional. Não tem como ser um único líder, 

fazer uma única gestão. É necessário trabalhar a individualidade e 

fazer a liderança situacional. 

 

Segundo os entrevistados, há uma grande necessidade e importância que todos os 

recursos humanos tenham tato para entender o outro, pois é algo complexo e difícil. Para os 

entrevistados, de diferentes posições de trabalho, desenvolvedor e gestor de área, se colocar 

no lugar do outro é extremamente significativo no dia-a-dia de trabalho.  

[E01] O que acontece, lidar com o ser humano é algo complexo, difícil. 

[E10] Sim, com certeza, todo mundo, mesmo que a gente saiba que 

cada pessoa é de um jeito, pensa de um jeito ou trabalha de uma forma, 

tem que estar alinhado com os outros também.  

[E13] Na verdade, eu acho que isso aí é importante em todas as áreas, 

independente se seja TI ou negócio, tudo, primeiro é respeito. Ter 

respeito, empatia, se colocar ali no lugar da outra pessoa, mas assim 

isso é o primordial. Eu acredito que você tem que ter esse jogo de 

cintura. 

 

Para os entrevistados é indispensável que o indivíduo saiba estabelecer uma conexão 

interpessoal com o outro, isto é enfatizado na visão dos gestores. 

[E07] Sim, qualquer relacionamento é sempre importante, 

relacionamento interpessoal, não adianta ficar de birra, tem que ter 

franqueza como falei, tem que ter franqueza, mas sem magoar a outra 

pessoa. Não ser intrusiva no papel do outro. 

 

Com o aumento da comunicação entre as equipes, muitas vezes virtuais, com pessoas 
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de línguas, culturas e idades diferentes, através de tecnologia, tem-se um fomento cada vez 

maior do relacionamento interpessoal como destaca dois entrevistados com cargos totalmente 

distintos (gestor e desenvolvedor) e idades opostas (40 e 25 anos). 

[E06] Com certeza, ainda mais com uma grande necessidade de 

comunicação entre equipes. 

[E11] Muito. Trabalho em equipe só funciona quando as pessoas 

interagirem, eu acho muito interessante quando eu consigo fazer uma 

equipe, que tem jovens, pessoas mais maduras, porque eu acho que é 

um crescimento para todos eles. (...). Então é crucial nesse ambiente de 

projeto, de desenvolvimento de projeto é crucial que a pessoa saiba 

como interagir com o outro, como perguntar, como ser uma pessoa 

conciliadora, né, porque assim eu sempre falo você não precisa 

concordar com tudo o que o outro fala, mas você tem que saber como é 

que você discorda também para não ofender o outro.  

 

Ainda falando sobre equipes, os entrevistados abordam a importância de eliminar 

conflitos, para não impactar os times dos projetos, bem como a produtividade individual das 

pessoas. Cada vez mais haverá posicionamentos divergentes e é necessário um consenso e a 

não existência de conflitos que impactam nos relacionamentos dentro da equipe. Destaca-se o 

posicionamento de entrevistados com idades entre 24 e 28 anos, com média de 5 anos de 

experiência. 

[E12] Para poder lidar com essas diferenças entre os membros do time 

é essencial ter empatia e também paciência para identificar os conflitos 

e aprender como resolver eles sem afetar a produtividade do time.  

[E04] É importante porque enquanto você está brigando você não está 

trabalhando, se você não está trabalhando o negócio está parado, e 

não é uma pessoa parada são duas, porque ninguém briga sozinho. 

[E10] E saber conversar, tem que ter paciência, aceitar outro ponto de 

vista e divergências, porque às vezes ele quer de um jeito eu quero de 

outro, tem que chegar a um consenso, se vocês dois não conseguem 

chegar a um consenso tem que envolver uma terceira pessoa que vai 

evitar um conflito. E é isso, não tem espaço para pessoas que são 
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arrogantes, que conflitam por causa da idade, isso com certeza é muito 

prejudicial para as equipes. 

 

A geração mais nova ressalta a importância da conciliação de conflitos, como no 

tópico anterior, enquanto gestores apontam para uma necessidade para fazer com que as 

pessoas se envolvam mais. 

[E09] São importantes, principalmente pro pessoal mais novo, (...) 

falando com objetividade assim, trabalhar com time novo você tem que 

ser melhor ainda assim, porque a galera nova não tem paciência que a 

gente tinha de ouvir, eles são muito mais, eles já entraram no mundo 

muito mais conectado, então a dificuldade que a gente tem de passar 

informação, eles já teriam parado na terceira linha, sabe? Então a 

habilidade de envolver as pessoas mais novas ai, elas fazem uma 

diferença gritante.  

 

Percebe-se que para os entrevistados mais novos o relacionamento interpessoal tem 

maior importância nas habilidades com o outro. A necessidade de entender o outro e o 

momento em que a outra pessoa está vivendo, pois assim melhora o trabalho em equipe, a 

comunicação e o desempenho.  

Os entrevistados evidenciam uma ligação entre as competências interpessoais e as 

competências de comunicação e pessoais. 

[E01] E quando você está em um grupo distinto de pessoas, cada um 

tem seus problemas, tem uma vivência, cada um está numa fase, com 

alguma coisa acontecendo, é complicado.  Você tem que ter um tato 

mesmo, seja para identificar se a pessoa está mais estressada, seja do 

trabalho ou não. 

[E03] Porque você tem que saber comunicar e você tem que ter 

habilidades pessoais. Carisma, gerenciar conflitos. 

 

As competências interpessoais são importantes e influenciam diretamente no projeto.  

[E12] Influenciam sim. É horrível atuar em projetos com pessoas sem 

habilidades humanas e que não se importam com seus colegas. Se o 

time possui sintonia e consegue se alinhar, o projeto flui muito melhor. 
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Essas habilidades com pessoas facilitam o trabalho dentro do projeto, como apontado 

por um gestor de área e também por um desenvolvedor. 

[E13] Então, influenciam sim, eu acho que influencia e, às vezes, a 

proximidade facilita o trabalho (...).  

[E03] Além de desmotivar, você fica parado ali alguns dias até você 

conseguir solucionar aquilo sozinho, sendo que aquilo poderia ter sido 

resolvido ‘rapidão’.  

 

As competências interpessoais facilitam o clima entre os membros da equipe, como 

apresentado pelos entrevistados. 

[E10] Influenciam sim, é muito ruim assim, você está trabalhando com 

pessoas que não sabem, não tem tato com as outras pessoas. Primeiro 

porque você se sente mal, se você tenta conversar com a pessoa e a 

pessoa não quer entender ou não quer ouvir, e segundo ponto até que 

já aconteceu de desenvolvedor parar de tentar falar com aquela 

pessoa, ‘ah, não vai me ouvir mesmo e tal, quer fazer desse jeito, então 

deixa pra lá’.  

 

Através de todas as entrevistas levantou-se uma lista de 14 habilidades que compõem 

o conjunto de competências interpessoais. Essas habilidades serão apresentas a seguir. 

Conjunto de competências interpessoais: lista de habilidades 
Auxiliar as pessoas/Oferecer ajuda; 

Ter boas habilidades com pessoas; 

Envolver pessoas; 

Ser líder situacional; 

Motivar as pessoas; 

Não deixar a relação complexa; 

Não ser intrusivo; 

Saber dar feedback; 

Saber lidar com pessoas de perfis diferentes; 

Ser conciliador / Busca de consenso; 

Ter carisma; 

Ter empatia; 

Ter relacionamento interpessoal/Tirar as dificuldades da relação com o outro; 

Ter tato para identificar o temperamento do outro; 

Figura 25 - Lista de Habilidades das Competências Interpessoais 

Fonte: Autora. 

 

Segundo os entrevistados, influencia diretamente nos objetivos e nos resultados do 

projeto. 
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[E14] Os resultados dependem de pessoas envolvidas, engajadas e 

comprometidas com o projeto. 

[E10] Acredito que atrapalha geral, não vai atingir os objetivos do 

projeto em geral. 

[E15] (...) porque tu vai ter uma equipe que se relaciona bem, 

normalmente tu tem melhores resultados. 

 

Os entrevistados elencam alguns pontos negativos devido ao problema de lidar com 

uma pessoa. A comunicação é o item mais relevante apresentado por diferentes panoramas, 

que auxilia nos atrasos de um projeto. 

[E06] (...), a habilidade de lidar com as pessoas ajuda na comunicação, 

facilitando essa interação e evitando o desperdício de tempo. 

[E15] Uma equipe que não se dá bem, não comunica, vai ter um 

desconforto muito maior com o tempo, pois tu vai tendo sistemas, 

nichos de entregas e quando tu tem uma comunicação fluída dentro da 

equipe tu consegue encaixar melhor os diferentes componentes. 

 [E03] Isso porque a pessoa pode estar estressada, chegar naquele dia 

esteve resolvendo um problema que ela pode considerar maior, mas 

também tem que ter essa união de grupo e falar ‘não se ele pediu, é 

porque realmente ele precisa de ajuda’. 

 

Outro ponto importante apresentado pelos entrevistados é o cliente, saber o que 

realmente o cliente deseja apresentar uma solução baseada nas necessidades e manter um 

relacionamento saudável no dia-a-dia. Tal preocupação é acentuada nos entrevistados com 

papeis de gestão. 

[E02] Muito importante, porque no meu caso, eu trabalho com projetos 

com cliente. Então tem que saber lidar com o cliente, o mínimo, 

dependendo dessa capacidade vou ter mais interação com o cliente.  

[E07] Se você olhar para aquilo só como TI, por exemplo, às vezes não 

é o suficiente, tem que olhar sempre se aquilo que você está entregando 

para a pessoa que não é de TI se aquilo vai atender.  

[E08] Quando a gente faz esse tipo de reunião para tentar acertar e 

tentar entender o quê que o pessoal lá do outro lado da ponta de 
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negócio precisa, a gente leva junto para a reunião, o tester, o dev, o 

pessoal do banco de dados, vai todo mundo, porque todo mundo tem 

que ouvir o quê que o negócio quer. Para todo mundo estar alinhado 

para entender a pessoa. 

 

Um dos entrevistados com perfil de gestor aponta uma preocupação com a nova 

geração. 

[E09] Tudo influencia de alguma forma, eu me preocupo mais e que 

influencia no resultado do projeto é essa diferença de cultura das 

coisas. Então, quando você trabalha com um grupo muito heterogêneo 

de faixa etária você vai ter um problema de uma pessoa que escreveu 

um e-mail super formal com uma pessoa que escreveu uma mensagem 

no Whatsapp de uma linha, um ok. 

 

Outra entrevistada, também gestora de projetos, apresenta uma necessidade de que 

cada indivíduo tenha em si uma preocupação na gestão das outras pessoas. Tal necessidade 

influencia diretamente nos resultados do projeto. 

[E14] Uma das maiores competências hoje é exatamente a gestão de 

pessoas. É necessário gostar de gente, entender gente, ajudar gente. 

Gestão de projetos na minha opinião não existe apenas com gerente de 

projetos, pois é necessário o papel intenso da liderança, é necessário 

gerir pessoas. Os resultados dependem de pessoas envolvidas, 

engajadas e comprometidas com o projeto. 

 

No geral, as competências interpessoais influenciam de forma significante nos 

projetos. Um dos entrevistados relata problemas vivenciados por ele, devido a falta deste tipo 

de competência. No episódio apresentado pelo entrevistado E01, teve como consequência a 

sua saída da empresa, por causa de uma nova pessoa que não sabia lidar com as diferenças, 

não sabia lidar com as pessoas do próprio time. O entrevistado pediu desligamento da 

empresa, assim como vários clientes também saíram.  

[E01] (...) contratou-se uma pessoa de outra cidade para gerenciar a 

equipe. O ambiente da empresa antes era sossegado, de paz, sem 

brigas, passou a ser aterrorizante com muitas brigas. O gerente de 
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projetos brigando com o comercial, por causa de prazo e também com 

a equipe interna. (...) Em três dias já havia mudado de empresa, pois o 

clima da empresa já não estava bom, me sentia mal no lugar. 

 

Houve 28% de correlação nas respostas, porém na análise de proximidade por 

posições de trabalho, área de atuação, sexo, experiência ou idade somente metade das 

correlações de respostas tiveram correspondência.  Mais de 40% dos posicionamentos sobre a 

influencia das competências interpessoais foram desconexas, totalmente isoladas das outras 

respostas. A resposta a pergunta teve a seguinte dispersão (Figura 26 - Dispersão das 

respostas sobre competências Interpessoais):  

 
Figura 26 - Dispersão das respostas sobre competências Interpessoais 

Fonte: Autora. 

  

Conclui-se que, para uma boa parte dos entrevistados, mais de 70%, possuem visões 

diferentes sobre as competências interpessoais. Logo, o conjunto de competências mostrou-se 

Sem 

caracterização de 

proximidade 

Proximidade de 

idade e tempo de 

experiência 
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muito importante para exploração de diferentes posições sobre o mesmo assunto e de 

diferentes ângulos. Pois, somente dois entrevistados com tempo de experiência parecido 

tiveram proximidades nas respostas. 

A seguir os conjuntos de competências serão discutidos com mais profundidade. 
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5 DISCUSSÃO 

A seguir as características do gerenciamento de projetos 2.0 e as competências 

necessárias para atuar nesse ambiente 2.0 serão discutidas, com base nas proposições 

apresentadas neste trabalho (2.2.2). Serão consideradas as análises do grupo focal (4.1) e das 

entrevistas (4.2). 

Tendo como base o referencial teórico foi elaborada a primeira proposição deste 

trabalho “P1 - Existe um conjunto de características que compõem o gerenciamento de 

projetos 2.0 diferente do gerenciamento de projetos 1.0”.  Para responder esta proposição 

um conjunto de ações foi realizado, são elas: revisão sistemática da literatura, grupo focal e 

entrevistas. Considerando este estudo exploratório, tem-se que há diferenças no 

gerenciamento de projetos moderno, com novas influências e abordagens, quando relacionado 

ao gerenciamento de projetos 1.0.  

A seguir (Figura 27 - Características do GP 2.0 Cruzamento Literatura x Grupo Focal 

x Entrevistas) será realizado um cruzamento das características do gerenciamento de projetos 

2.0 levantadas no estudo bibliográfico, no grupo focal e nas entrevistas. Essas características 

não são exclusivas do GP 2.0. 

Características GP 2.0 Literatura Grupo Focal Entrevistas 

Colaboração x x x 

Comunicação x x x 

Descentralização de informações e responsabilidades x x x 

Equipes virtuais x x x 

Escopo incremental e mutável x 
 

x 

Estrutura Organizacional em Rede/Não hierárquica x 
 

x 

Foco do cliente x x x 

Métodos ágeis x x x 

Recursos humanos da geração da internet/Nova 

Geração 
x x x 

Resposta rápida a mudança/Adaptação e flexibilidade x x x 

Tecnologia Web 2.0 x x x 

Virtualização x x x 

Figura 27 - Características do GP 2.0 Cruzamento Literatura x Grupo Focal x 

Entrevistas 

Fonte: Autora. 

 

O ambiente mais volátil, em constantes mudanças, fez com que o GP sofresse 

mudanças para atender as necessidades. A tecnologia colaborativa influencia diretamente na 

gestão atual, bem como influencia os recursos humanos que cresceram com a internet e os 
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métodos ágeis. Embora ainda recente na literatura, como levantado ao longo das entrevistas 

deste trabalho, o gerenciamento de projetos 2.0 já está em desenvolvimento no campo prático 

há anos. 

Não existiram grandes mudanças nas competências do gerenciamento de projetos 1.0 

para o 2.0, mas há uma mudança, uma “nova roupagem” para atender o GP 2.0. A natureza 

dos projetos mudou, agora são mais colaborativos, possuem pessoas com perfis diferentes do 

que eram antigamente e as tecnologias estão cada vez mais intrínsecas no dia-a-dia dos 

projetos, portanto, há uma percepção de um novo conjunto de competências, que podem ter os 

mesmos nomes, mas acabam por se comportar de maneira diferente.  

Através das entrevistas percebe-se também que as competências ganharam novos 

significados, bem como priorização. As competências com cunho mais comportamental estão 

com maior relevância em termos de necessidades em um perfil de um recurso humano, as 

competências pessoais e competências interpessoais foram mais destacadas nas entrevistas. 

Percebe-se que em um momento anterior as competências de domínio técnico eram mais 

consideradas em um recurso humano, mas que ao longo dos últimos anos perdeu forças para 

as competências que impactam diretamente no perfil pessoal de um recurso humano. 

Percebe-se, com as análises das entrevistas, que as competências de comunicação 

sempre foram fundamentais, não somente necessárias, mas atualmente ganhou uma nova 

caracterização, por causa das ferramentas colaborativas e conectadas o tempo inteiro. Logo, 

faz-se necessário uma comunicação adaptada para esses novos ambientes e ferramentas de 

trabalho. Pelas entrevistas, fica evidente a importância do recurso humano estar disponível 24 

horas, todos os dias da semana. Com essa disponibilidade acompanha também a necessidade 

de comunicação rápida e eficaz. 

Os participantes do grupo focal e das entrevistas possuem posicionamentos 

parecidos, porém não possuem nenhuma relação de proximidade nos seus perfis. Nenhum dos 

participantes que possuem proximidade nos pontos de vista, possui características parecidas, 

como tempo de experiência ou posição de trabalho. Ou seja, pessoas diferentes também 

pensam igual, independente de posição de trabalho, tempo de experiência, sexo, área de 

atuação ou de geração. 

Os participantes mais velhos apresentam posicionamentos mais focados em 

resultados de projeto, como senso de urgência e foco nas entregas. Os participantes mais 

novos possuem maior foco nas competências pessoais e em manter uma equipe organizada de 

forma apta para trabalhar em conjunto. 
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Os participantes com cargos de gestão prezam muito pela transparência na 

comunicação, espírito de “dono” nos projetos, capacidade de análise principalmente ao se 

tratar de buscar histórico de projeto para reduzir tempo e do engajamento das pessoas para 

fazer algo no tempo comprometido. Todos os entrevistados avaliam o comprometimento 

como a principal competência de um recurso humano.  

Foram levantadas 94 habilidades no grupo focal e nas entrevistas, todas foram 

agrupadas nos 04 conjuntos apresentados neste estudo, competências pessoais, de 

comunicação, de domínio técnico e de negócio e interpessoal. Todas essas habilidades foram 

cruzadas com a literatura. 

A seguir será apresenta a lista completa de habilidades levantadas neste estudo, 

identificadas com seu respectivo conjunto de competências. 
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Conjunto de Competências Habilidades Literatura Grupo Focal Entrevistas 

Interpessoais 
Aceitar opiniões diferentes/Saber lidar com posições e 

pensamentos diferentes 
x  x 

Pessoais Adequar a cultura empresa/local/etc x  x 

Comunicação 
Adequar o discurso para públicos diferentes/Saber passar um 

entendimento único 
x  x 

Pessoais Aprender x  x 

Pessoais Assumir responsabilidades x  x 

Interpessoais Auxiliar as pessoas/Oferecer ajuda 
 

 x 

Comunicação Capacidade de construir argumentos persuasivos x x 
 

Pessoais Correr risco de ser criticado 
 

 x 

Interpessoais Dar autonomia as pessoas x x 
 

Pessoais Elucidar problemas 
 

 x 

Pessoais Ensinar 
 

 x 

Interpessoais Envolver pessoas x  x 

Pessoais Expor ideias/Propor sugestões/ideias x  x 

Pessoais Líder situacional 
 

 x 

Pessoais Manter as informações atualizadas 
 

 x 

Interpessoais Motivar as pessoas/incentivador x x x 

Pessoais Não deixar a relação complexa 
 

 x 

Comunicação Não falar de forma agressiva 
 

 x 

Pessoais Não irritar/Não ser chato/não ser intimidador 
 

x x 

Pessoais Não ser agressivo/não ofender 
 

 x 

Pessoais Não ser intrusivo 
 

 x 

Comunicação Organizar as informações da comunicação x  x 

Pessoais Perceber as coisas ditas nas entrelinhas 
 

 x 
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Conjunto de Competências Habilidades Literatura Grupo Focal Entrevistas 

Pessoais 
Saber avaliar o que foi realizado que funcionou e que não 

funcionou (histórico/lições aprendidas)  
 x 

Comunicação Saber comunicar por meio digital 
 

 x 

Comunicação Saber dar feedback x  x 

Pessoais Saber gerenciar conflitos x  x 

Pessoais Saber identificar corretamente a necessidade do projeto 
 

 x 

Comunicação Saber interpretar texto 
 

 x 

Interpessoais Saber lidar com pessoas de perfis diferentes x  x 

Pessoais Saber liderar x  x 

Comunicação Saber ouvir/escuta ativa x  x 

Comunicação Saber se comunicar de forma escrita/escrever bem x x x 

Comunicação Saber se comunicar de forma verbal/falar bem x x x 

Pessoais Saber técnicas de Comunicação Interpessoal 
 

 x 

Pessoais Saber trabalhar com equipes virtuais x  x 

Pessoais Saber valorizar 
 

 x 

Comunicação Se expressar no momento certo 
 

 x 

Pessoais Ser auto gerenciável x x x 

Pessoais Ser auto motivado x x x 

Pessoais Ser autodidata 
 

 x 

Pessoais Ser auto organizado x  x 

Pessoais Ser colaborativo x  x 

Pessoais Ser comunicativo 
 

 x 

Pessoais Ser conciliador / Busca de consenso x  x 

Pessoais Ser confiável x  x 

Pessoais Ser Criativo/inovar x  x 

Pessoais Ser desinibido/Não ter vergonha 
 

 x 

Pessoais Ser detalhista 
 

 x 

Pessoais Ser determinado x x x 
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Conjunto de Competências Habilidades Literatura Grupo Focal Entrevistas 

Pessoais Ser engajado 
 

 x 

Pessoais Ser flexível x  x 

Pessoais Ser humilde em relação ao conhecimento 
 

 x 

Pessoais Ser objetivo x  x 

Pessoais Ser participativo x  x 

Pessoais Ser persistente x  x 

Pessoais Ser pontual 
 

x 
 

Pessoais Ser proativo x x x 

Pessoais Ser resiliente 
 

x x 

Pessoais Ter autonomia 
 

x 
 

Pessoais Ter bom senso 
 

x 
 

Pessoais Ter capacidade crítica x  x 

Pessoais Ter capacidade de análise x  x 

Pessoais Ter carisma x  x 

Comunicação Ter clareza na comunicação 
 

 x 

Pessoais Ter comprometimento x  x 

Pessoais Ter compromisso x  x 

Pessoais Ter consciência do que foi acordado/formalismo 
 

 x 

Pessoais Ter consciência dos papeis de cada pessoa 
 

 x 

Pessoais Ter coragem 
 

 x 

Pessoais Ter discernimento 
 

x 
 

Pessoais Ter disciplina 
 

 x 

Pessoais Ter empatia x x x 

Pessoais Ter espirito de "dono" 
 

 x 

Pessoais Ter ética x x 
 

Pessoais Ter foco em qualidade x  x 

Pessoais Ter foco em resultados x  x 
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Conjunto de Competências Habilidades Literatura Grupo Focal Entrevistas 

Pessoais Ter franqueza 
 

 x 

Domínio Técnico e de Negócio Ter habilidades de negócio - tempo de experiência x x x 

Domínio Técnico e de Negócio Ter habilidades técnicas - por nível x x x 

Pessoais Ter iniciativa x x 
 

Pessoais Ter paciência x x x 

Pessoais Ter poder de decisão/Julgamento x x 
 

Interpessoais 
Ter relacionamento interpessoal/Tirar as dificuldades da relação 

com o outro 
x  x 

Pessoais Ter respeito 
 

 x 

Pessoais Ter responsabilidade nas entregas/propriedade das atividades 
 

 x 

Pessoais Ter resposta ágil 
 

 x 

Pessoais Ter senso de urgência 
 

 x 

Pessoais Ter simplicidade 
 

 x 

Pessoais Ter síntese 
 

 x 

Interpessoais Ter tato para identificar o temperamento do outro x  x 

Pessoais Ter transparência x  x 

Pessoais Trabalhar em grupo/equipe 
 

 x 

Comunicação Transmitir mensagens sendo boas ou ruins 
 

 x 

Figura 28 - Lista de Habilidades dos Quatro Conjuntos de Competências 

Fonte: Autora. 

 

As habilidades estão distribuídas entre os conjuntos de competências: comunicação, pessoal, técnica e de negócio e interpessoais. A 

seguir serão apresentados todos os conjuntos de competências levantadas na literatura do gerenciamento de projetos 1.0; as competências 

levantadas neste trabalho referente ao gerenciamento de projetos 2.0; as competências do GP 1.0 que não aparecem na lista das competências do 

GP 2.0; e as competências de gerenciamento de projetos 2.0 que são novas e não estão contempladas na lista inicial do GP 1.0 (essa lista continha 

74 competências inicialmente). 
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 Competências Pessoais 

Como resposta a proposição “P2 - Existe um conjunto de competências pessoais 

dos recursos humanos para atuar no gerenciamento de projetos 2.0 diferente do 

gerenciamento de projetos 1.0”, considera-se que, segundo as análises deste estudo, há um 

conjunto de competências pessoais que influenciam nos projetos modernos, contudo ressalta 

que boa parte das competências identificadas no GP 1.0 permanecem inalteradas e outras 

ganham novas formas. Através da revisão sistemática da literatura, do grupo focal 

exploratório e das entrevistas foi levantada uma lista das habilidades contidas no conjunto de 

competências pessoais do gerenciamento de projetos 2.0.  

A lista de habilidades que compõe o conjunto de competências pessoais do GP 2.0 

possui 71 habilidades, sendo que por análise qualitativa: a) 33 compreendem a lista 

apresentada neste trabalho como competências pessoais do gerenciamento de projetos 1.0; b) 

38 “novas” que não estão compreendidas em suas formas originais ou nem foram citadas na 

apresentação da lista de competências pessoais do GP 1.0. Sendo que de 38 habilidades, 34 

foram levantadas diretamente nas entrevistas e 04 no grupo focal; e c) outras 08 competências 

pessoais apresentadas na lista do GP 1.0 não foram lembradas neste estudo das competências 

pessoais do GP 2.0, são elas: Saber lidar com stress, Capacidade mental, Perspectiva 80-

20/Princípio de Pareto, Perspectiva de alto nível, Senso de humor, Não comprometer os 

fatores, Experiência e Habilidades profissionais; 

Conjunto de Competências Pessoais no GP 2.0 

 Habilidades Pessoais 

Relacionadas as 

competências 

pessoais do GP 1.0 

Adequar a cultura empresa/local/etc.; 

Aprender; 

Assumir responsabilidades; 

Expor ideias/Propor sugestões/ideias; 

Saber gerenciar conflitos; 

Saber liderar; 

Saber trabalhar com equipes virtuais; 

Ser auto gerenciável; 

Ser auto motivado; 

Ser auto organizado; 

Ser colaborativo; 

Ser conciliador / Busca de consenso; 

Ser confiável; 

Ser criativo/inovar; 

Ser determinado; 

Ser flexível; 

Ser objetivo; 

Ser participativo; 

Ser persistente; 

Ser proativo; 

Ter capacidade crítica; 

Ter capacidade de análise; 

Ter carisma; 

Ter comprometimento; 

Ter compromisso; 

Ter empatia; 

Ter ética; 

Ter foco em qualidade; 

Ter foco em resultados; 

Ter iniciativa; 

Ter paciência; 

Ter poder de decisão/Julgamento; 

Ter transparência. 

Competências do 

1.0 com novos 

- Aceitar opiniões diferentes/Saber lidar com posições e pensamentos 

diferentes: Em um mundo cada vez mais globalizado com equipes virtuais, haverá 

cada vez mais posicionamentos diferentes e é preciso ser mais flexível do que antes, 

pois as mudanças ocorrem constantemente e a todo o momento. 

- Adequar a cultura empresa/local/etc: Com a globalização dos projetos, tem-se 
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comportamentos um aumento de equipes compostas por pessoas de todo o mundo e de línguas 

diferentes. Necessitando de maior adequação cultural as pessoas e a cultura da 

empresa, esta que também muda com frequência para se adequar aos negócios. 

- Aprender: Com muitas informações disponíveis em diferentes meios de 

comunicação, como tecnologias colaborativas e internet, tem-se a necessidade das 

pessoas aprenderem fora do trabalho e sozinhos, ou seja, serem autodidatas, 

utilizando o apoio da web 2.0. 

- Expor ideias/Propor sugestões/ideias: As pessoas precisam se expor mais, expor 

mais sugestões e ideias, não somente em reuniões formais, mas nas discussões dos 

projetos por meio das tecnologias colaborativas. 

- Saber se comunicar (falar e escrever bem): Alterou-se sua forma por causa dos 

meios de comunicação e a frequência. Atualmente tem-se uma alta comunicação via 

tecnologias colaborativas, web 2.0. 

- Saber analisar: Compreende não apenas saber as situações e trabalhos que o 

recurso humano está envolvido, mas também todo o repositório de lições aprendidas 

da organização para diminuir retrabalhos e custos. 

- Ser flexível: Tem-se a influência dos métodos ágeis que possuem entregas 

menores e recorrentes, necessitando que os recursos humanos sejam cada vez mais 

flexíveis e adaptáveis as mudanças. 

- Ter transparência: Deixar todas as pessoas no mesmo nível de conhecimento 

sobre o projeto, dando transparência sobre todos os acontecimentos bons ou ruins 

para todos os envolvidos. 

Não foram 

relacionadas 

previamente 

Correr risco de ser criticado; 

Elucidar problemas; 

Ensinar; 

Líder situacional; 

Manter as informações atualizadas; 

Não deixar a relação complexa; 

Não irritar/Não ser chato/não ser 

intimidador; 

Não ser agressivo/não ofender; 

Não ser intrusivo; 

Perceber as coisas ditas nas entrelinhas; 

Saber avaliar o que foi realizado que 

funcionou e que não funcionou 

(histórico/lições aprendidas); 

Saber identificar corretamente a 

necessidade do projeto; 

Saber técnicas de Comunicação 

Interpessoal; 

Saber valorizar; 

Ser autodidata; 

Ser comunicativo; 

Ser desinibido/Não ter vergonha; 

Ser detalhista; 

Ser engajado; 

Ser humilde em relação ao 

conhecimento; 

Ser pontual; 

Ser resiliente; 

Ter autonomia; 

Ter bom senso; 

Ter consciência do que foi 

acordado/formalismo; 

Ter consciência dos papeis de cada 

pessoa; 

Ter coragem; 

Ter discernimento; 

Ter disciplina; 

Ter espirito de "dono"; 

Ter franqueza; 

Ter respeito; 

Ter responsabilidade nas 

entregas/propriedade das atividades; 

Ter resposta ágil; 

Ter senso de urgência; 

Ter simplicidade; 

Ter síntese; 

Trabalhar em grupo/equipe. 

Figura 29 - Conjunto de Competências Pessoais 

Fonte: Autora. 

 

A seguir serão detalhadas as habilidades encontradas no conjunto de competências de 

comunicação. 

 

 Competências de Comunicação 

Como resposta a proposição “P3 - Existe um conjunto de competências de 
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comunicação dos recursos humanos para atuar no gerenciamento de projetos 2.0 

diferente do gerenciamento de projetos 1.0”, considera-se que, segundo as análises deste 

estudo, há um conjunto de competências de comunicação influenciam nos resultados do 

gerenciamento de projetos, contudo ressalta que boa parte das competências identificadas no 

GP 1.0 permanecem inalteradas e outras ganham novas formas. Através do estudo 

sistemático, grupo focal exploratório e entrevistas foi levantada uma lista de habilidades do 

conjunto das competências de comunicação do gerenciamento de projetos 2.0.  

A lista do conjunto competências de comunicação do GP 2.0 possui 13 habilidades, 

sendo que pela análise qualitativa realizada: a) 07 compreendem a lista apresentada neste 

trabalho como competências de comunicação do gerenciamento de projetos 1.0; e b) 06 

“nova” que não estão compreendidas em suas formas originais ou nem foram citadas na 

apresentação da lista de competências de comunicação do GP 1.0; e c) todas as competências 

levantadas no gerenciamento de projetos 1.0 foram citadas no estudo exploratório deste 

trabalho. 

Conjunto de Competências Comunicação no GP 2.0 

 Habilidades de comunicação 

Relacionadas as 

competências de 

comunicação do GP 

1.0 

Adequar o discurso para públicos diferentes/Saber passar um entendimento único; 

Organizar as informações da comunicação; 

Capacidade de construir argumentos persuasivos; 

Saber dar feedback; 

Saber ouvir/escuta ativa; 

Saber se comunicar de forma escrita/escrever bem; 

Saber se comunicar de forma verbal/falar bem. 

Competências do 

1.0 com novos 

comportamentos 

- Adequar o discurso para públicos diferentes: Saber falar a mesma coisa para 

pessoas de posições diferentes e por diferentes meios de comunicação, exemplo e-

mail, ata, blog, whatsapp. 

- Saber dar feedback: Este recurso não é somente utilizado por lideres e gestores 

de equipes, mas por todos os membros do time e qualquer um precisa saber dar um 

feedback a outro recurso do time, independente da posição de trabalho. 

- Saber se comunicar de forma escrita/escrever bem: Esta habilidade ganha 

expressividade com as tecnologias colaborativas, necessário se atentar ao que é 

escrito e se está sendo apresentado de forma correta. 

Não foram 

relacionadas 

previamente 

Não falar de forma agressiva; 

Saber comunicar por meio digital; 

Saber interpretar texto; 

Se expressar no momento certo; 

Ter clareza na comunicação; 

Transmitir mensagens sendo boas ou ruins; 

Figura 30 - Conjunto de Competências Comunicação 

Fonte: Autora. 

 

A seguir serão detalhadas as habilidades encontradas no conjunto de competências de 

domínio técnico e de negócio. 
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 Competências de Domínio Técnico e de Negócio 

Como resposta a proposição “P4 - Existe um conjunto de competências de 

domínio técnico e de negócio dos recursos humanos para atuar no gerenciamento de 

projetos 2.0 diferente do gerenciamento de projetos 1.0”, considera-se que, segundo as 

análises deste estudo, há um conjunto de competências de domínio técnico e de negócio que 

influencia nos resultados do projeto, contudo ressalta que boa parte das competências 

identificadas no GP 1.0 permanecem inalteradas e outras ganham novas formas. Através do 

estudo sistemático, grupo focal exploratório e entrevistas foi levantada uma lista das 

competências de domínio técnico e de negócio do gerenciamento de projetos 2.0.  

A lista de competências de domínio técnico e de negócio do GP 2.0 possui 02 

habilidades, sendo que por análise qualitativa: a) todas as habilidades da lista compreendem a 

lista apresentada neste trabalho como competências de domínio técnico e de negócio do 

gerenciamento de projetos 1.0; b) não há habilidades “novas”, que não estão compreendidas 

em suas formas originais ou nem foram citadas na apresentação da lista de competências de 

domínio técnico e de negócio do GP 1.0; e c) Outras 08 competências de domínio técnico e de 

negócio apresentadas na lista do GP 1.0 não foram lembradas neste estudo das competências 

de domínio técnico e de negócio do GP 2.0, são elas: Capacidade de documentar o processo; 

Capacidade de identificar as partes interessadas; Conhecimento do produto final; Pensamento 

estratégico; Visão orientada/articulada do problema de negócio; Visão orientada/articulada do 

problema de negócio; Credibilidade; e Habilidades de pesquisa. 

Conjunto de Competências de Domínio Técnico e de Negócio do GP 2.0 

 Habilidades de domínio técnico e de negócio 

Relacionadas as 

competências de 

Domínio Técnico e 

de Negócio do GP 

1.0 

Ter habilidades de negócio - tempo de experiência; 

Ter habilidades técnicas - por nível; 

Figura 31 - Conjunto de Competências de Domínio Técnico e de Negócio do GP 2.0 

Fonte: Autora. 

 

A seguir serão detalhadas as habilidades encontradas no conjunto de competências 

interpessoais. 

 

 Competências de Interpessoais 
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Como resposta a proposição “P5 - Existe um conjunto de competências 

interpessoais dos recursos humanos para atuar no gerenciamento de projetos 2.0 

diferente do gerenciamento de projetos 1.0”, considera-se que, segundo as análises deste 

estudo, há um conjunto de competências interpessoais que influenciam diretamente no 

projeto, contudo ressalta que boa parte das competências identificadas no GP 1.0 permanecem 

inalteradas e outras ganham novas formas. Através do estudo sistemático, grupo focal 

exploratório e entrevistas foi levantada uma lista das competências interpessoais do 

gerenciamento de projetos 2.0.  

A lista do conjunto de competências interpessoais do GP 2.0 possui 08 habilidades, 

sendo que por análise qualitativa: a) 07 compreendem a lista apresentada neste trabalho como 

competências interpessoais gerenciamento de projetos 1.0; b) 01 “nova” que não está 

compreendida em sua forma original ou nem foi citada na apresentação da lista de 

competências interpessoais do GP 1.0; e c) Outras 07 competências interpessoais apresentadas 

na lista do GP 1.0 não foram lembradas neste estudo das competências interpessoais do GP 

2.0, são elas: Compreender a psicologia das pessoas; Negociação; Criar um ambiente eficaz; 

Habilidades organizacionais; Multi-tarefas; Habilidade para capacitar os futuros líderes 

(mentoring/treinador); Comemorar as realizações. 

Conjunto de Competências Interpessoais no GP 2.0 

 Habilidades 

Está relacionada as 

competências 

interpessoais do 1.0 

Aceitar opiniões diferentes/Saber lidar com posições e pensamentos diferentes; 

Dar autonomia as pessoas; 

Envolver pessoas; 

Motivar as pessoas/incentivador; 

Saber lidar com pessoas de perfis diferentes; 

Ter relacionamento interpessoal/Tirar as dificuldades da relação com o outro; 

Ter tato para identificar o temperamento do outro. 

Competências 

interpessoais do 1.0 

com novos 

comportamentos 

- Dar autonomia as pessoas: Anteriormente tem-se o foco na autonomia do 

membros da equipe.  Atualmente tem-se a necessidade que cada recurso humano 

tenha autonomia no seu dia-a-dia de trabalho para que consigam tomar decisões, 

mesmo que pequenas. Em ambientes ágeis espera-se uma desburocratização.  

- Motivar as pessoas/incentivador: Além de auto motivador o recurso humano 

precisa incentivar e valorizar os colegas de trabalho. Envolvendo todas as pessoas 

em prol de um único objetivo. Não é papel apenas do líder ou gestor do projeto. 

- Ter relacionamento interpessoal: Saber lidar com todas as pessoas envolvidas 

a sua volta, levando em consideração que são pessoas diferentes, de gerações, 

culturas e pensamentos diferentes. Foco no apoio as pessoas. 

Não foram 

relacionadas 

previamente 

Auxiliar as pessoas/Oferecer ajuda; 

 

Figura 32 - Conjunto de Competências Interpessoais 

Fonte: Autora. 
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Em resumo: 

 As competências levantadas correspondem com as necessidades atuais dos projetos 

modernos. Algumas se destacam mais do que outras, como por exemplo, 

comprometimento.  

 Diferentes competências individuais do gerenciamento de projetos 2.0 estão 

compreendidas na lista de competências do gerenciamento de projetos 1.0, porém 

algumas ganharam novas formas.  

 Algumas competências são esperadas como padrão, exemplo ética, mas não são 

amplamente citadas no grupo focal ou nas entrevistas, pois são consideradas como 

algo padrão nos recursos humanos. O que demonstra como ponto de atenção a 

necessidade das organizações e também os gestores comunicarem aos funcionários 

sobre o que é esperado de cada recurso humano. Necessário também alinhar as 

expectativas. 

 Vários entrevistados falaram que há contratação focando nas habilidades técnicas, mas 

esperam outras competências acompanhadas como as competências pessoais (mais 

comportamentais). Contudo, novamente, não conduzem os recursos humanos para 

isso. Por outro lado, principalmente nos posicionamentos femininos, percebe-se uma 

crescente no que diz respeito a contratação visando inicialmente a parte 

comportamental do recurso humano. 

 Percebe-se que os conjuntos de competências estudadas neste trabalho estão 

distribuídos em três grandes categorias de competências: técnicas, comportamentais e 

de contexto (relembrando o olho do IPMA apresentado no estudo e utilizado no 

modelo de pesquisa). 

 Os participantes homens, principalmente os mais velhos, estão focados nas 

competências que se direcionamnas entregas eficientes do projeto. Enquanto as 

participantes mulheres possuem uma maior sensibilidade nas relações entre as pessoas. 

 O assunto sobre competências é muito produtivo, extrapola os limites desta pesquisa. 

Percebe-se que vai além do departamento de RH das empresas fazer alguma coisa, as 

pessoas entrevistadas mostraram que há necessidade de algo que apoie os indivíduos 

no dia-a-dia e que o outro parceiro de trabalho consiga ajudar nas análises de perfil. 
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 Percebe-se pelas falas dos entrevistados que atualmente as competências são tratadas 

em situações reativas, sendo que há uma necessidade e uma vontade dos entrevistados 

em poder tomar decisões de forma mais proativa.  

 Percebe-se uma forte influência das ferramentas colaborativas e da internet, 

proporcionando uma possível força de trabalho para auxiliar nas avaliações das 

competências individuais de cada recurso humano. 

 Percebe-se que há uma necessidade de uma melhor explicação do que são 

competências e do que é esperado pelas organizações, para que todos compreendam as 

necessidades em um mesmo nível e possam procurar sempre por melhorias no perfil. 

Conclui-se que há uma lista de competências que abrange habilidades aplicadas no 

GP 1.0 e também habilidades com o comportamento alterado e novas para o GP 2.0. Tudo 

isso reflete uma influências das novas características do GP 2.0, principalmente quando tange 

os recursos humanos e seus novos comportamentos representados na nova geração. 

A partir das análises e discussões deste trabalho apresenta-se a seguir as 

contribuições práticas desse estudo. 
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6 CONTRIBUIÇÕES PRÁTICAS 

Conforme apresentado e discutido nas seções anteriores as competências individuais 

de RH são vinculadas a quatro conjuntos: competências de comunicação, competências 

pessoais, competências interpessoais e competências técnicas e de negócio. Como objetivo da 

pesquisa teórica tem-se a lista de competências necessárias para atuar nos projetos do 

gerenciamento de projetos 2.0, vide capítulo 5. 

Como contribuição para a prática apresenta-se um framework de avaliação de 

competências de cada recurso humano, Figura 33 - Framework Avaliativo de Competências. 

Este framework é sugerido que seja utilizado por gestores de equipes de projetos como 

também pelo departamento de RH das organizações. O framework visa auxiliar nas avaliações 

de um recurso humano em qualquer estágio dentro da empresa, desde a participação em um 

processo seletivo até o dia-a-dia da avaliação do profissional individualmente.  

 
Figura 33 - Framework Avaliativo de Competências 

Fonte: Autora. 
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O framework avaliativo de competências é uma visão estratégica organizacional que 

compreende em pesos iguais os quatro conjuntos de competências apresentados ao longo do 

trabalho: competências pessoais, competências de comunicação, competências de domínio 

técnico e de negócio e competências interpessoais. Os quatro conjuntos de competências estão 

distribuídos nos três pilares do modelo desta pesquisa: Competências comportamentais 

(compreende as competências de comunicação, pessoais e interpessoais), técnicas 

(compreende as competências de domínio técnico e de negócio) e contextuais (compreende as 

competências esperadas pela Equipe e pela Organização). 

Espera-se como resultado do framework um detalhamento do perfil de cada recurso 

humano da equipe de trabalho, apresentando o que está aderente ao que a empresa e o time 

esperam, bem como o que precisava melhorar das competências comportamentais e técnicas. 

O resultado do framework avaliativo pode ser apresentado para a alta gestão sem a 

interferência de avaliação de cunho pessoal, pois é todo baseado na lista de competências 

levantadas neste trabalho. No APÊNDICE E – FRAMEWORK ANALÍTICO DE 

AVALIAÇÃO DE RECURSO HUMANO, apresenta-se um modelo analítico de avaliação 

das competências para ser utilizado na análise de cada recurso humano no dia-a-dia. 

Este framework avaliativo de competências é vantajoso para ambos os lados, tanto o 

do recurso humano, pois estará ciente do que está sendo avaliado e também para a 

organização que sabe o que avaliar em cada pessoa. O framework permite que a avaliação do 

recurso humano seja realizada com frequência diária, evitando esquecimento de algo 

importante de se avaliar. Com o framework avaliativo é possível repassar um feedback mais 

fiel do perfil de cada recurso humano, podendo apresentar pontos de melhorias para cada 

pessoa. É possível também transparecer para a alta gestão como está a evolução de cada 

recurso humano do projeto, bem como apoiar na elaboração de planos de ação para melhorar 

o que está sendo esperado e também realizar tomadas de decisão, como por exemplo, troca de 

pessoas da equipe. O framework avaliativo de competências é importante não somente para 

auxiliar os recursos humanos no que precisam melhorar, mas também para a organização no 

que se deve apresentar aos colaboradores no que é esperado deles.  

Sugere-se que o framework seja utilizado pelo próprio recurso humano, pelos 

membros das equipes para avaliar os pares de trabalho, pelos gestores de equipes e projetos, 

além do departamento de RH das organizações. Sugere-se a utilização no dia-a-dia das 

equipes de projetos e também no recrutamento. 

O framework avaliativo de competências foi uma contribuição prática para este 



134 

 

 

 

estudo. A lista de competências individuais dos recursos humanos no gerenciamento de 

projetos 2.0 pode ser utilizada pelas organizações, gestores e recrutadores para saber quais são 

as competências verificar durante o recrutamento de um novo colaborador e também mapear 

diferentes tipos de novos aprendizados, treinamentos, cursos onlines, certificações, grupos de 

conhecimentos específicos, compartilhamento online via ferramentas 2.0 de conteúdos 

pertinentes ao time e ao projeto, etc., para quem já está atuando no dia-a-dia dos projetos. 

 A seguir serão apresentadas as contribuições teóricas levantadas com este estudo. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho aborda dois pilares da literatura, o primeiro é o gerenciamento de 

projetos, mais especificamente o GP 2.0, e o segundo são as competências individuais dos 

recursos humanos. O GP 2.0 ainda é pouco explorado na literatura, contudo ao longo do 

trabalho foi percebido um vasto campo de estudo e exploração já existente para os praticantes, 

porém ainda muito pouco desenvolvido na academia. Consequentemente, as competências 

individuais para atuar no GP 2.0 pouco exploradas em profundidade no levantamento teórico 

realizado. 

Ao longo do trabalho respondeu-se ao objetivo principal deste estudo que é “Analisar 

como se apresentam as competências individuais no paradigma de gerenciamento de projetos 

2.0 na área de Tecnologia da Informação” por meio da exploração dos objetivos específicos. 

Tem-se como resultados a identificação das características do GP 1.0 e do GP 2.0, logo depois 

o levantamento das competências individuais do GP 1.0, em seguida a identificação e análise 

das características do GP 2.0 na área de TI e, por fim, o levantamento e análise das 

competências individuais para atuar neste novo contexto do GP 2.0 de TI. Os resultados para 

os objetivos específicos foram levantados por meio da revisão sistemática da literatura, 

condução de um grupo focal exploratório e entrevistas individuais.  

As contribuições deste estudo foram em âmbito teórico, com a exploração em 

profundidade das características do gerenciamento de projetos contemporâneo e das possíveis 

alterações comportamentais das competências necessárias para atuar no GP 2.0. Seguindo o 

caráter exploratório desta pesquisa, as contribuições teóricas deste estudo são: contribuição 

para o corpo de conhecimento sobre a área gestão de projetos e, de forma mais ampla, para a 

área da administração de empresa; apresentação dos conceitos e principais discussões sobre o 

tema de recursos humanos e competências individuais na gestão de projetos 2.0; e geração de 

novos dados sobre a área de gerenciamento de projetos, acrescentando a literatura e a estudos 

futuros sobre o assunto. A contribuição também foi em âmbito prático com a sugestão de um 

framework para avaliação das competências dos recursos humanos no dia-a-dia e também 

para recrutamento. 

Como limitação deste estudo tem-se o setor estudado, que se restringiu ao de 

tecnologia da informação. Outra limitação corresponde as fases de estudo, pois não ocorreu 

uma fase confirmatória dos dados explorados neste estudo. Ou seja, como estudos futuros 
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recomenda-se o estudo em outras áreas e com mais etapas de pesquisa, com uso de grupos 

focais confirmatórios, bem como criação de modelos quantitativos para validação dos dados. 
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APÊNDICE A – E-MAIL CONVITE PARA O GRUPO FOCAL 

 

Oi _______, tudo bem?  

Te escrevo porque nesse momento estou coletando os dados que preciso para a etapa 

qualitativa da minha pesquisa de mestrado e, para isso, preciso da sua ajuda.  

Acreditamos que o gerenciamento de projetos (GP) têm sofrido grandes impactos nos 

últimos anos, destacamos alguns fatores como a expansão da internet, o desenvolvimento das 

tecnologias de informações, a globalização e os novos recursos humanos. Neste contexto, nos 

parece que muitas novas necessidades têm surgido. Com isso, pensamos que existem várias 

mudanças como, por exemplo, na forma de hierarquia, na colaboração e até mesmo na forma 

de controle e comunicação dos projetos, mas queremos explorar tudo isso juntamente com 

você.  

Em meio a todo esse cenário exposto, inferimos que esteja ocorrendo uma expansão 

do gerenciamento de projetos, para poder agregar e também se adaptar a todas essas 

mudanças. Por isso, estamos a procura especificamente das Competências Individuais dos 

Recursos Humanos necessárias para atuar no que chamamos de Gerenciamento de Projetos 

2.0. 

 Portanto, gostaria de convidá-lo para participar de um grupo focal para uma discussão 

sobre este tema. 

 

O grupo focal será no próximo dia 11/06/2016 às 09h30min horas, no Centro de Pós-

Graduação Stricto Sensu da Universidade Nove de Julho (Uninove), na Avenida Francisco 

Matarazzo, 612, Água Branca/SP. Previsão de término às 11h30min. 

 

Aguardo confirmação da sua disponibilidade no link a seguir: 

http://doodle.com/poll/7dtcfmbpy49hricb 
 

Desde já te agradecemos. Muito obrigada pela ajuda! 

 

Att, 

Iasmim Ribeiro 

Mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Administração - Gestão de Projetos da 

Universidade Nove de Julho - PMPA-GP/UNINOVE 

Bacharel em Engenheira de Software pela Universidade Federal de Goiás 

E-mail: iasmim.cribeiro@gmail.com 

 

Orientadora: 

Cristiane Drebes Pedron 

Doutora em Gestão pela Universidade Técnica de Lisboa – Instituto Superior de Economia e 

Gestão – ISEG, Portugal 

Professora do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Nove de Julho 

– PPGA/UNINOVE 

E-mail: cdpedron@uninove.br  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DO GRUPO FOCAL 

Contextualização 

1. Falar sobre o gerenciamento de projetos  

2. O conceito de web 2.0 e a influência no GP 

3. Falar sobre gerenciamento de projetos 2.0  

Perguntas 

a) Quais as características da gestão de projetos tradicional (1.0)? Como você caracteriza 

os projetos 1.0? 

b) O que muda com a gestão de projetos atual, levando em consideração o ambiente 

globalizado, a expansão da internet e a inserção das TIs colaborativa (web 2.0)?  

c) Quais as características do gerenciamento de projetos 2.0? 

d) Quais são as competências requeridas dos recursos humanos nesta nova realidade 

(projetos 2.0). 
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APÊNDICE C – ROTEIRO SEMIESTRUTURADO ENTREVISTAS 

Transição do gerenciamento de projetos  

1. Para você quais são as características do gerenciamento de projetos? 

2. Você identifica mudanças no gerenciamento de projetos ao longo do tempo? Se sim, 

quais? 

3. Como são os projetos atuais?  

a. Possuem equipes virtuais?  

b. Utilizam quais tipos de ferramentas? 

c. Utilizam a internet para comunicação dentro do projeto? 

d. Utilizam os métodos ágeis? 

 

Transição dos perfis de recursos humanos 

4. Para você os recursos humanos mudaram nos projetos atuais? 

5. Se sim, quais são as principais diferenças dos recursos humanos antigos e atuais? 

6. Como caracteriza o perfil dos recursos humanos dos projetos atuais? 

7. Há uma mistura de recursos humanos de diferentes gerações no mesmo projeto? Percebe 

que há conflitos por isso? 

 

Competências individuais de RH 

8. Você acredita que as competências de RH são as mesmas ao longo do tempo? 

9. Você acha que é importante tratar as competências dos recursos humanos dos projetos? 

10. Você acredita que atualmente as várias competências possuem uma nova roupagem, que 

não são entendidas como era nos projetos antigos? 

 

Tipos de competências 

11. As competências pessoais são necessárias para compor um perfil de um recurso humano 

no projeto? Se sim, por que e quais competências? 

12. Você acredita que as competências pessoais dos recursos humanos influenciam na gestão 

de projetos? 

13. Como é a forma de comunicação nos projetos atuais? 

14. Você acredita que as competências de comunicação dos recursos humanos influenciam na 

gestão de projetos? 



154 

 

 

 

15. Quais habilidades você acredita serem necessárias para uma comunicação eficaz e 

eficiente?  

16. Você acredita que os recursos humanos de um projeto precisam ter competências de 

domínio técnico e de negócio? Por quê? 

17. Você pode elencar as competências de domínio técnico e de negócio necessárias para 

atuar em um projeto? 

18. Essas competências de domínio de negócio e técnico influenciam na gestão de projetos? 

19. Em sua opinião, com diferentes perfis/culturas/gerações na mesma equipe, é necessário 

que os recursos humanos tenham competências individuais voltadas as competências 

interpessoais? 

20. Para você quais são as competências interpessoais necessárias para um recurso humano? 

21. Você acha que essas competências interpessoais influenciam no projeto? Por quê? 
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APÊNDICE D – POSICIONAMENTOS SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS 

HUMANOS DOS ÚLTIMOS 20 ANOS 

Posicionamento Autor 

Os elementos importantes para as práticas de gestão de recursos 

humanos no GP são: Planejamento, Recepção, Processo de Seleção, 

Análise de trabalho, Remuneração, Avaliação de Performance, 

Educação e Treinamento e Planejamento de Carreira. 

Fabi & Pettersen 

(1992) 

No gerenciamento de projetos tradicional, os projetos foram geridos 

como sistemas técnicos, ao invés de sistemas comportamentais, e 

mesmo com o PMBOK introduzindo a disciplina de RH como função 

básica fundamental para o gerenciamento de projetos, não foi 

encontrada relevância do "fator pessoal" como um tipo de fator crítico 

de sucesso dos projetos, como apresentado, por exemplo, no trabalho 

de Pinto e Prescott em 1988. 

Belout (1998) 

Diferentes fatores de RH devem ser abordados pelas empresas para 

ganho de vantagem competitiva, tais como o suporte a gestão 

estratégica, formação ambiental, capacitação dos funcionários, trabalho 

em equipe e sistemas de recompensas. 

Daily & Huang 

(2001) 

 

A síndrome de atribuição de recursos nos projetos é considerada como 

um desafio para a gestão e as raízes de tal problema de alocação é: o 

incentivo financeiro para melhoria de produtividade e também a 

questão política entre departamentos, principalmente em estruturas 

organizacionais matriciais. 

Engwall & 

Jerbrant (2003) 

Mesmo não tendo resultados concretos sobre o fator pessoal 

(motivação, formação, a experiência e o compromisso dos gestores de 

projetos) no sucesso dos projetos, tem-se a confirmação de influências 

significativas do grau de autoridade do gerente de projeto, da 

comunicação, da cooperação da equipe e da resolução de problemas. 

Belout & 

Gauvreau  

(2004) 

Ao integrar a gestão de conhecimento e a gestão de recursos humanos 

tem-se um reforço na melhora da eficácia e no desempenho 

organizacional. Chama-se a atenção para o estabelecimento das 

Svetlik & 

Stavrou-Costea 

(2007) 
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"Organizações de aprendizagem" e da importância de se medir a 

aprendizagem entre os empregados. Além de levantar a necessidade de 

se existir uma abordagem pró-ativa para modelagem de competências e 

sua forma de aplicação para facilitar a mudança estratégica por meio 

do apoio de comunicação, entendimento das metas do negócio e a 

incorporação de novos comportamentos, papéis e competências dentro 

da organização. 

Confirmam a importância da satisfação dos recursos humanos no 

trabalho, tanto para os funcionários como também para os resultados 

organizacionais, pois existe a satisfação tem ligações positivas com o 

comprometimento organizacional, a produtividade e a qualidade. 

De Menezes 

(2012) 

O "comportamento cooperativo" e o “planejamento de informação” 

junto são positivos para o desempenho de um ambiente de alta 

complexidade (Muitas mudanças, alta variação, necessidade de 

flexibilidade, etc). 

Van Der Vaart, 

Pieter van Donk, 

Gimenez & 

Sierra (2012) 

Constata-se a existência de seis práticas envolvidas na gestão de 

pessoas das organizações, são elas: implantação de objetivos para as 

pessoas; Comunicação entre a organização e seus colaboradores; 

Modelos de liderança; Sistemas de incentivos voltados a gratificação 

da equipe e desempenho individual; Sistemas de Reconhecimento de 

desempenho e os valores do indivíduos; E treinamento para criação de 

oportunidades de formação e desenvolvimento. A geração de 

desempenho nas organizações é resultado da interação entre a gestão 

de pessoas e a medição de desempenho, pois o clima social 

organizacional estimula os esforços dos trabalhadores que são 

posteriormente canalizados para as prioridades estratégicas por parte 

do estabelecimento de metas, comunicação e controle das práticas de 

mensuração do desempenho. 

Bourne et al. 

(2013) 

As propriedades estruturais das equipes de trabalho que criam 

conhecimento possuem relação direta com o desempenho dos trabalhos 

mais especificamente, mas apenas tarefas moderadamente complexas. 

Henttonen, 

Janhonen, & 

Johanson (2013) 

O ambiente de redes sociais online está crescendo, e os lideres precisa 

m reconhecer a importância dessa plataforma no ambiente de trabalho, 

Korzynski 

(2013) 
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além das possibilidades de utilização das relações online em vários 

aspectos da liderança, principalmente como ferramenta de apoio a 

liderança. O uso das redes sociais online é útil para o estilo de 

liderança participativa e de consulta, pois ajudam a promover a entrada 

e transmissão de informações entre os trabalhadores e permitem 

interações entre o líder e os membros de equipe. 

Afirmam que empresas de grande porte não se preocupam com a 

satisfação dos empregados no trabalho, visto que as perspectivas de 

promoção, as necessidades de formação e questões de pagamento são 

mais susceptíveis de serem discutidos rotineiramente nessas empresas. 

Os funcionários de grandes empresas estão menos satisfeitos com o 

trabalho, que pode ser devido a fraca gestão de relacionamento dos 

funcionários. Melhorando a gestão com os recursos humanos da 

empresa ajudará a melhorar não somente a satisfação do empregado 

em vários aspectos, mas também aumentará a produtividade do 

trabalho, reduzirá o volume de negócios e motivará os funcionários. 

Tansel & 

Gazîoğlu (2014) 

A alta gerência e os supervisores possuem uma grande 

responsabilidade na promulgação das práticas de RH das organizações, 

pois os funcionários percebem o compromisso de ambos. A aceitação 

pelo funcionário é significativamente influenciada pelo comportamento 

dos gestores. O estudo sugere a implementação de uma avaliação de 

competências com introdução de iniciativas para os funcionários em 

suas unidades de trabalho, que descreva as contribuições esperadas 

para uma avaliação eficaz e que permita que os gestores dediquem 

tempo aos funcionários para identificação de melhorias e de 

competências necessárias para os projetos. 

Stirpe, Bonache, 

& Trullen 

(2015) 

Abordam como líderes e administradores possam identificar membros 

mais adeptos para atuar em responsabilidades externas as equipes, 

visando o foco nas atividades das organizações e não apenas de 

unidades dentro da empresa. Os indivíduos podem desenvolver 

diferentes estilos de vinculação a diferentes indivíduos ou grupos que 

variam de acordo com o contexto social específico, portanto não se tem 

prejuízo no desempenho do recurso humano dentro da organização. 

Lee & Sawang 

(2016) 
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Porém é necessário que os líderes tenham compreensão das 

necessidades e preocupações de seus membros de equipe, pois é um 

fator importante para se obter um resultado positivo das atuações nas 

atividades externas. A liderança tem um papel importante na redução 

dos níveis da equipe, evitando apego entre os membros da equipe do 

projeto e facilitando as atividades externas de membros. 

Fonte: Autora 
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APÊNDICE E – FRAMEWORK ANALÍTICO DE AVALIAÇÃO DE RECURSO 

HUMANO 

 

 Competências 

Pessoais 

Competências de 

Comunicação 

Competências de 

Domínio Técnico e de 

Negócio 

Competências 

Interpessoais 

Não Existe - Empatia 

- Ética 

Saber Escrever 

Saber Escutar 

  

Precisa 

Melhorar 

  Conhecimento em 

negócio 

 

Manter    Mediação 

Evitar Conflitos 

Ótimo Comprometimento    

Figura 34 - Framework Analítico de Avaliação de Recurso Humano 

Fonte: Autora. 

 

O framework analítico de avaliação de recurso humano apoiará na analise diário de 

um recurso humano, que tem mapeado nas colunas os 04 conjuntos de competências 

detalhados anteriormente neste estudo. Nas linhas tem-se mapeados 04 formas de análise, 

sugerido pela autora, são eles: 

 ‘Não Existe’, retratado na cor vermelha, para indicar quais as habilidades 

dentro dos quatro conjuntos de competências que o recurso humano não 

possui. Através dessa avaliação pode-se encontrar habilidades inexistentes e 

que o recurso precisa se adequar. 

 ‘Precisa Melhorar’’, retratado na cor amarela, para indicar quais as 

habilidades dentro dos quatro conjuntos de competências que o recurso 

humano possui, mas precisa ser mais bem desenvolvida. Através dessa 

avaliação pode-se encontrar habilidades falhas e que o recurso precisa 

evoluir. 

 ‘Manter’, retratado na cor verde claro, para indicar quais as habilidades 

dentro dos quatro conjuntos de competências que o recurso humano possui e 

que está atendendo as expectativas do time e da empresa. Através dessa 

avaliação pode-se encontrar habilidades que existem e que o recurso precisa 

realizar a manutenção. 

 ‘Ótimo’, retratado na cor verde escuro, para indicar quais as habilidades 

dentro dos 4 conjuntos de competências que o recurso possui. Através dessa 

avaliação pode-se encontrar habilidades existentes e que extrapolam de uma 

forma positiva as expectativas do time e da organização. 


