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RESUMO 

 

 

 

A presente monografia descreve a importância da ferramenta de 

gerenciamento de pessoas para o sucesso de um projeto. 

  

Cada organização ou projeto requerem a tomada de decisões, a gestão 

de diferentes frentes de ação, gerenciamento de equipes multidisciplinares, 

visão holística de todo o processo, etc. 

 

Este trabalho compara as ferramentas apresentadas pelo Project 

Management Institute, em seu guia PMBOK, no Gerenciamento de Recursos 

Humanos com a visão moderna e estratégica de Gestão de Pessoas no que 

tange a motivação e liderança. Função esta exercida pelo Gerente de Projetos. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi baseada em pesquisa bibliográfica em livros 

de gestão de pessoas, livro de Teoria Geral de Administração, PMBOK e 

material didático fornecido pelos professores durante o curso de Gestão de 

Projetos. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo Idalberto Chiavenato (2010):  
 

O contexto da gestão de pessoas é formado por pessoas e 
organizações. As pessoas passavam boa parte de suas vidas 
trabalhando dentro de organizações. E estas dependem 
daquelas para poderem funcionar e alcançar o sucesso. De um 
lado, o trabalho toma considerável tempo das vidas e dos 
esforços das pessoas, que dele dependem para a subsistência 
e sucesso pessoal. Separar o trabalho da existência das 
pessoas é muito difícil, senão quase impossível, diante da 
importância e do impacto que o trabalho nelas provoca. Assim, 
as pessoas dependem das organizações nas quais trabalham 
para atingir seus objetivos pessoais e individuais. Crescer na 
vida e ser bem-sucedido depende de crescer dentro das 
organizações. De outro lado, as organizações também 
dependem direta e irremediavelmente das pessoas para 
operar, produzir seus bens e serviços, atender seus clientes, 
competir nos mercados e atingir seus objetivos globais e 
estratégicos. Com toda certeza, as organizações jamais 
existiriam sem as pessoas que lhes dão vida, dinâmica, 
energia, inteligência, criatividade e racionalidade. Na verdade, 
cada uma das partes depende da outra. Uma relação de mútua 
dependência na qual há benefícios recíprocos. Uma relação de 
duradora simbiose entre pessoas e organizações (Chiavenato, 
2010, p. 4). 
 

Como visto no texto anterior, fica difícil separar o comportamento 

das pessoas e das organizações. As pessoas constituem o principal ativo das 

organizações por isso há necessidade de tornar as organizações responsáveis 

e mais conscientes e atentas às aspirações dos funcionários. 

 

As organizações perceberam o tamanho do impacto que a 

motivação de seus colaboradores exerce sobre o resultado do Projeto. O modo 

de gerir está mudando e com ele a forma de comprometer pessoas com o 

negócio. O estímulo para a multidisciplinaridade torna-se cada vez mais 

imprescindível. 
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CAPÍTULO I  

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS 

 

...No decorrer da história da humanidade sempre existiu alguma 

forma de administrar as pessoas. 

 

Ao longo da história da humanidade os prenúncios da moderna 

administração foram aparecendo aos poucos, com uma lentidão 

impressionante. Desde os tempos da antiguidade a filosofia sugeriu muitos dos 

conceitos atuais da administração.  

 

1.1 Administração Científica 

 
O início da visão no qual pessoas são engrenagens essenciais para 

a produção remonta as consequências geradas pela revolução industrial. No 

início do século XX, o engenheiro americano Frederick W. Taylor provocou 

verdadeira revolução no pensamento administrativo no mundo industrial de sua 

época.  

 

Em seu livro, Shop Management (1903) o autor descreveu técnicas 

de racionalização do trabalho operário, por meio do Estudo de Tempos e 

Movimentos Após a análise das tarefas de cada operário, decompondo os seus 

movimentos e processos de trabalho, verificou que um operário médio com 

equipamento disponível produzia muito menos do que era potencialmente 

capaz. Assim, concluiu que se o operário mais produtivo percebe que obtém a 

mesma remuneração que outro menos produtivo, ele acaba se acomodando e 

produzindo menos que sua capacidade produtiva.  

 

Com o Estudo de Tempos e Movimentos, Taylor conclui que: 

 

- O pagamento da remuneração deve ser de acordo com a produção 

de cada operário; 



 

 
 
 

10

- A Administração deve aplicar métodos científicos de pesquisa e 

experimentos para formular princípios e estabelecer processos padronizados 

que permitam o controle das operações fabris; 

- A seleção do operário deve ser científica e o mesmo deve ser 

alocado em posto de trabalho adequado a sua capacidade; e 

- O treinamento deve ser específico para uma atividade. 

 

Já em 1911, em seu livro The principals of Scientific Management, 

Taylor conclui que as indústrias de sua época padeciam de três males:  

 

1) A vadiagem sistêmica dos operários, que reduziam a produção 

para evitar a redução de salários; 

2) Desconhecimento pela gerência das rotinas de trabalho e do 

tempo necessário para a sua conclusão; e  

3) A falta de uniformidade das técnicas e dos métodos de trabalho. 

 

Com intuito de reduzir custos e maximizar os ganhos dos 

empresários, Taylor propõe a Organização Racional do Trabalho que se baseia 

nos seguintes aspectos: 

 

1) A análise do trabalho e do Estudo dos Tempos e Movimentos. O 

trabalho é executado melhor e mais economicamente por meio da análise do 

trabalho, isto é, da divisão e subdivisão de todos os movimentos necessários à 

execução de cada tarefa. 

2) Estudo da fadiga humana. A fadiga predispõe o trabalhador para: 

diminuição da produtividade e qualidade do trabalho, perda de tempo, aumento 

da rotatividade de pessoal, doenças e acidentes e diminuição da capacidade 

de labuta.  

3) Divisão do trabalho e especialização do operário. A análise do 

trabalho erradicou movimentos desnecessários e economizou energia e tempo. 

Com isso, cada operário passou a ser especializado em uma única tarefa.  
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4) Desenho de cargos e de tarefas. Foi a primeira tentativa de definir 

e estabelecer racionalmente cargos e tarefas. 

5) Incentivos salariais e prêmios de produção. A ideia básica era a 

de que a remuneração baseada no tempo não estimula ninguém a trabalhar 

mais e deveria ser substituída por remuneração baseada na produção.  

6) Conceito de homo economicus. O homem é motivado a trabalhar 

pelo medo da fome e pela necessidade de dinheiro para viver.  

7) Condições ambientais de trabalho. Verificou-se que a eficiência 

não somente de trabalho e do incentivo salarial, mas também de um conjunto 

de condições de trabalho que garantam o bem físico do trabalhador e 

diminuam a fadiga. 

8) Padronização. A padronização de métodos e de processos de 

trabalho reduziu a variabilidade e a diversidade no processo produtivo, assim 

reduziu o desperdício e aumentou a eficiência. 

 

1.2 Teoria das Relações Humanas  

 
Em contraponto à Teoria Clássica da Administração, em 1927 surge 

a Teoria das Relações Humanas ou Escola Humanística da Administração 

desenvolvida por Elton Mayo: 

 

A Teoria Clássica pretendera desenvolver uma filosofia 
empresarial, uma civilização industrial, na qual a tecnologia e o 
método de trabalho constituem as preocupações básicas do 
administrador. Todavia, apesar da hegemonia da Teoria 
Clássica e do fato de não ter sido questionada por nenhuma 
outra teoria administrativa durante as quatro primeiras décadas 
do século XX, seus princípios nem sempre foram pacificamente 
aceitos. Em país democrático, como os Estados Unidos, os 
trabalhadores e sindicatos passaram a visualizar e interpretar a 
Administração Científica como um meio sofisticado de 
exploração de empregados a favor dos interesses patronais. A 
pesquisa de Hoxie foi um alerta à autocracia do sistema de 
Taylor. Verificou-se que a administração se baseava em 
princípios inadequados ao estilo democrático de vida 
americano. Assim, a Teoria das Relações Humanas nasceu da 
necessidade de corrigir a tendência à desumanização do 
trabalho com a aplicação de métodos científicos e precisos. 
(CHIAVENATO, 2011, p. 97). 
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Em 1927, Elton Mayo iniciou uma experiência na fábrica de 

Hawthorne da Wester Eletric Company, fabricante de equipamentos e 

componentes telefônicos, para avaliar a correlação entre a iluminação e a 

eficiência dos operários, medida por meio da produção. A Companhia 

desenvolvia uma política de pessoal que valorizava o bem-estar dos operários, 

mantendo salários satisfatórios e boas condições de trabalho. Na fábrica de 

Hawthorne havia um departamento de montagem de relés de telefone 

constituído de moças que executavam tarefas simples e repetitivas que 

dependiam de sua rapidez. 

 

 Durante a primeira fase da pesquisa, verificou-se que os resultados 

da experiência eram prejudicados por variáveis de natureza psicológica. Os 

observadores não encontraram correlação direta entre ambas as variáveis, 

mas verificaram a existência de uma variável difícil de ser isolada, denominada 

fator psicológico. Os operários reagiam à experiência de acordo com as suas 

suposições pessoais, ou seja, eles se julgavam na obrigação de produzir mais 

quando a intensidade da iluminação aumentava e, o contrário, quando 

diminuía. Os pesquisadores pretendiam isolá-lo ou eliminá-lo da experiência 

por considerá-lo inoportuno. 

 

Na segunda fase, um grupo de observação de cinco montadoras e 

uma fornecedora de insumos fora apartado do departamento. Durante essa 

fase ocorreram certas mudanças nas condições de trabalho, períodos de 

descanso, lanches, redução no horário de trabalho etc. Após esta fase da 

pesquisa fora identificado que as funcionárias aumentaram a produção por 

causa do bem estar das novas condições de trabalho. 

 

De posse dos resultados da segunda fase, a Companhia iniciou um 

programa de entrevistas com os funcionários a fim de conhecer seus anseios, 

percepções e sugestões quanto ao treinamento de seus superiores.  
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Com a organização informal, os operários se mantiveram unidos 

através de laços de lealdade. Quando o operário pretende também ser leal à 

empresa, essa lealdade dividida entre o grupo e a companhia traz conflito, 

tensão e descontentamento. 

 

Após essas percepções, iniciou-se a quarta fase da pesquisa. 

Assim, criou-se um sistema de pagamento baseado na produção do grupo, ou 

seja, os salários só poderiam ser aumentados se a produção total também 

fosse. Com isso, o grupo experimental criou vários subterfúgios que, em última 

instância, reduziam a produção. Quando um operário julgava que sua cota fora 

atingida, consequentemente reduzia sua produção individual. Os operários 

passaram a apresentar certa uniformidade de sentimentos e solidariedade 

grupal. O conjunto de trabalhadores passou a criar mecanismos para 

autoproteção, considerando delator o trabalhador que prejudicasse algum 

companheiro e, pressionando os mais rápidos a reduzirem sua produção por 

meio de punições simbólicas. Essa fase da pesquisa permitiu o estudo das 

relações entre a organização informal do grupo e a organização formal da 

fábrica.  

 

Contudo, o agravamento da crise financeira pós o crack de 1929 e a 

situação financeira debilitada da Western Electric Company, em 1932, foram 

determinantes para o encerramento precoce da pesquisa.  

 

Apesar da não conclusão da experiência, a mesma foi fundamental 

para abalar os princípios básicos da Teoria Clássica então dominante.  

 

Para a Teoria das Relações Humanas a motivação econômica é 

secundária na determinação da produção do indivíduo. Ainda considerando 

esta teoria, as pessoas são motivadas pela necessidade de “reconhecimento”, 

de “aprovação social” e “participação” nas atividades dos grupos sociais nos 

quais convivem.  
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Concluindo, as relações humanas criam redes sociais. As 

organizações informais brotam pelas fissuras das organizações formais e da 

hierarquia, sendo dotadas de enorme poder e força de ação.  

 

1.3 Teoria Neoclássica 

 
No início da década de 50, a Teoria Administrativa passou por um 

período de intensa remodelação. O mundo das organizações ingressou em 

uma etapa de grandes mudanças e transformações. A Segunda Guerra 

Mundial já havia acabado e o mundo passou a experimentar um notório surto 

de desenvolvimento industrial e econômico sem precedentes. Com o 

surgimento de novas tecnologias não tardaram a acontecer as repercussões 

sobre a Teoria Administrativa. Mesmo sob influência das ciências 

comportamentais sobre a Teoria Administrativa, a visão de Taylor e Fayol 

nunca deixaram de subexistir. Os princípios da Administração, a 

departamentalização e a racionalização do trabalho nunca foram totalmente 

substituídas por outra abordagem.  

 

Peter Drucker (1974): 

 

Hoje em dia é moda menosprezar Taylor e desacreditar sua 
psicologia antiquada, mas ele foi o primeiro homem de que se 
tem notícia que não aceitou o trabalho como favas contadas, 
mas examinou e o estudou a fundo. A maneira como abordou o 
trabalho continua sendo a fundação básica. E, embora Taylor 
em seu enfoque do trabalho tenha sido indubitavelmente um 
homem do século XIX, ele partiu de objetivos sociais e não da 
engenharia ou do lucro. O que inspirou Taylor foi o desejo de 
libertar o trabalhador do encargo do trabalho excessivo e 
romper a lei de Ferro dos Salários,combatida pelos 
economistas clássicos, que condenava o trabalhador à 
insegurança econômica e a resignar-se com a miséria. A 
esperança de Taylor era tornar possível ao trabalhador uma 
vida digna por meio de uma produtividade maior do seu 
trabalho” (DRUCKER, 1974 apud CHIAVENATO, 2011, p. 142). 
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CAPÍTULO II 

MELHORES PRÁTICAS SEGUNDO PMBOK 

 

Neste capítulo apresentarei as melhores práticas de Gestão de 

Recursos Humanos apontadas pelo Project Management Institute em seu guia 

PMBOK. 

Segundo o Guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 

(PMI, 2008), projeto é um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo. Os projetos e as operações diferem, 

principalmente, no fato de que os projetos são temporários e exclusivos, 

enquanto as operações são contínuas e repetitivas.  

 

Sabe-se que os projetos são normalmente autorizados como 

resultado de uma ou mais considerações estratégicas, advindas de demandas 

do mercado, necessidade organizacional requisito legal, implementação de 

novas tecnologias ou necessidade de algum stakeholder.  

 

Cita-se como principais características de um projeto: temporalidade 

com a definição precisa de início e fim; planejamento específico, execução e 

controle; exclusividade e orçamento próprio. 

 

No que tange à Gestão de Pessoas o PMBOK define como processo 

para gerenciamento de Recursos Humanos:  

 

1) Planejamento de Recursos Humanos – identificação e 

documentação das funções e responsabilidades e relações hierárquicas do 

projeto, além da criação do plano de gerenciamento pessoal; 

2) Contratação ou mobilização da equipe do projeto – obtenção de 

equipe para a realização do projeto; 

3) Desenvolvimento da equipe do projeto – melhoria de 

competências e interação de membros da equipe para aprimorar o 

desenvolvimento do projeto; e 



 

 
 
 

16

4) Gerenciamento da equipe do projeto – acompanhamento do 

desempenho de membros da equipe, fornecimento de feedback, resolução de 

problemas e coordenação de mudanças para melhorar o desenvolvimento do 

projeto. 

 

 Embora no início do projeto não consigamos observar quão difícil 

é a leitura desses processos, que parecem bem intuitivos, durante a execução 

do projeto fica claro que dentre os fatores críticos de sucesso a Gestão de 

Pessoas é o ponto mais crítico para lograr o êxito do projeto. O desempenho 

da equipe está intimamente ligado às demais disciplinas do gerenciamento de 

projetos, como fator determinante no cumprimento dos planos.  

 

 A equipe de gerenciamento de projetos é um subconjunto da 

equipe do projeto e é responsável pelo gerenciamento estratégico do projeto. 

Cabe ao Gerente de Projetos a função de liderar uma equipe multidisciplinar 

nas diversas fases do projeto. 

 

 Já o patrocinador do projeto trabalha junto com o gerente de 

projetos com apoio em questões como financiamento do projeto, 

esclarecimento e monitoramento do escopo e influenciando outros 

intervenientes em favor do projeto. 

 

 Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2008, P. 181): 

 

Gerenciar e liderar a equipe de projeto também inclui, entre 
outras atividades: 
 
• Influenciar a equipe de projeto. Conhecer, e influenciar 
quando possível, os fatores de recursos humanos que podem 
impactar o projeto. Isso inclui o ambiente da equipe, 
localizações geográficas dos membros da equipe, 
comunicações entre as partes interessadas, questões políticas 
internas e externas, questões culturais, singularidade 
organizacional e outros fatores de pessoal que podem alterar o 
desempenho do projeto. 
• Comportamento profissional e ético. A equipe de 
gerenciamento de projetos deve estar ciente, assumir o 
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compromisso e garantir que todos os membros da equipe 
tenham um compromisso ético. (PMI, 2008, p. 181). 

   

2.1 Desenvolver o plano de recursos humanos 

 

Desenvolver o plano de recursos humanos é o processo de 

identificar e documentar funções, responsabilidades, habilidades desejadas, 

habilidades necessárias, e relações hierárquicas do projeto, e criar um plano de 

gerenciamento de pessoal. O planejamento de recursos humanos é utilizado 

para mapear os colaboradores com as habilidades necessárias para o êxito do 

projeto. 

 

O plano de recursos humanos é um documento que indica as 

funções e responsabilidades dos colaboradores, mostra a hierarquia do projeto 

e o plano de gerenciamento de pessoal, incluindo o cronograma de 

disponibilização de pessoal. Também podem ser incluídas as necessidades de 

treinamento diretrizes para formação de equipes, plano para programas de 

reconhecimento e recompensas, considerações sobre conformidade, níveis de 

segurança e o impacto do plano de gerenciamento de pessoal sobre a 

organização. 

 

Há de se considerar que a disponibilidade do capital humano 

escasso ou limitado ou a concorrência por eles. Os papéis do projeto podem 

ser designados para pessoas ou grupos. Os membros do projeto podem ser 

funcionários da executora do projeto ou terceirizados. Outros projetos podem 

estar concorrendo por recursos com as mesmas expertises ou conjuntos de 

habilidades. Considerando esses fatores, os custos do projeto, cronogramas, 

riscos, qualidade e outras áreas podem ser afetadas. Um planejamento de 

recursos humanos deve mitigar e criar contingências para alterações do 

cenário base. 

 

Para subsidiar a elaboração de um plano de recursos humanos 

deve-se levar em consideração: 
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1) Os requisitos preliminares de pessoal e competências para os 

membros de equipe do projeto são elaborados progressivamente como parte 

do processo de planejamento; 

2) Os fatores ambientais como, cultura e estrutura organizacional, 

talentos existentes, políticas de administração de pessoal e condição do 

mercado de trabalho, podem influenciar a elaboração do plano; 

3) Os ativos de processos organizacionais, tais como: 

§ Processos e políticas padrão da organização e 

descrições de papéis padronizados; 

§ Modelos para organogramas e descrições de cargos e 

§ Lições aprendidas em projetos anteriores, que podem 

influenciar a elaboração do plano. 

 

 As saídas do plano de recursos humanos fornece orientação 

sobre como os recursos humanos do projeto devem ser definidos, mobilizados, 

gerenciados, controlados e, por fim, liberados. Além disso, o plano deverá 

conter: 

• Papéis e responsabilidades, onde será abordado: 

§ Papel. A designação que descreve a parte de um projeto 

pela qual uma pessoa é responsável e responde pelos 

seus resultados.  

§ Autoridade. O direito de aplicar recursos do projeto, tomar 

decisões e assinar aprovações. 

§ Responsabilidade. O trabalho que se espera que um 

membro da equipe do projeto execute para concluir as 

atividades do projeto. 

§ Competência. A habilidade e a capacidade necessárias 

para concluir as atividades do projeto. 

• Organograma do projeto. É a exibição gráfica dos membros da 

equipe do projeto e suas relações hierárquicas. 

• Plano de gerenciamento de pessoal. Descreve quando e como os 

requisitos de recursos humanos serão atendidos. 
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§ Mobilização de pessoal. É o processo de confirmação da 

disponibilidade de pessoal e obtenção da equipe 

necessária para concluir as designações do projeto. 

§ Calendário de recursos. Descreve o intervalo de tempo 

necessário para membros da equipe do projeto e também 

quando as atividades de mobilização devem começar. 

§ Plano de liberação de pessoal. Determina o método e a 

ocasião para liberar membros da equipe. 

§ Necessidade de treinamento. Um mapeamento das 

necessidades de treinamento da equipe do projeto.  

§ Reconhecimento e recompensas. Critérios claros para 

recompensar e um sistema planejado para seu uso 

ajudam a promover e reforçar os comportamentos 

desejados. 

§ Conformidade. Inclui estratégias para cumprimento das 

regulações do governo aplicáveis, contratos com 

sindicatos e outras políticas de recursos humanos 

estabelecidas.  

  

2.2 Mobilizar a equipe do projeto 

 

A mobilização da equipe de projetos consiste em confirmar da 

disponibilidade de pessoal e obtenção da equipe necessária para concluir as 

designações do projeto. A equipe de gerenciamento do projeto pode ou não 

ter controle direto sobre a seleção dos colaboradores de sua equipe devido ao 

uso de pessoal subcontratado, ambiente de projeto em estrutura matricial, 

relações hierárquicas internas ou externas, ou diversos outros motivos. Há de 

se considerar os seguintes fatores durante o processo de mobilização dos 

colaboradores: 

• O gerente de projetos ou equipe de gerenciamento de projetos 

deve negociar com eficácia e influenciar os intervenientes que estejam em uma 

posição de fornecer os recursos humanos necessários para o projeto. 
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• A falta de mobilização dos colaboradores pode afetar o 

cronograma e orçamentos, a satisfação do cliente, o padrão de qualidade e os 

riscos. Pode reduzir a probabilidade de êxito, redução de lucratividade e, em 

última instância, inviabilizar o projeto. 

• A indisponibilidade de recursos humanos ocasionados por 

restrições, fatores econômicos ou designações anteriores para outros projetos, 

o contingenciamento pode levar a utilização de recursos alternativos, talvez 

com menos competências, desde que não haja infrações de requisitos 

jurídicos, regulatórios, obrigatórios ou outros critérios específicos.  

 

Esses fatores devem ser considerados e analisados no 

planejamento do projeto. O gerente de projeto deverá refletir sobre os impactos 

de qualquer indisponibilidade de recursos humanos necessários no 

cronograma, no orçamento, na qualidade, nos riscos, nos planos de 

treinamento e nos demais planos de gerenciamento do projeto. 

 

As entradas do plano de mobilização de recursos humanos devem 

ser: 

 

• As funções e responsabilidades dos cargos, as habilidades e as 

competências que o projeto demanda; 

• Mapeamento da quantidade de recursos; 

• Definição do período de tempo de utilização do recurso humano; e 

• Outras informações a respeito da mobilização de colaboradores. 

 

Contudo, faz se necessário a observância dos fatores ambientais da 

empresa no processo de mobilização, como: 

 

• Cadastros pré-existentes com níveis de competência, 

experiências anteriores, o interesse na participação em projetos e sua 

referência de custos; 

• Políticas de administração de funcionários; 
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• Estrutura organizacional; e 

• Localização física do recurso. 

 

A fim de facilitar a mobilização é possível a utilização das seguintes 

ferramentas: 

 

• Pré-designação. Quando as partes envolvidas já acordaram a 

cessão do colaborador em reunião prévia; 

• Negociação. Quando o gerente do projeto negocia a liberação do 

colaborador com outro gestor, seja ele um gerente funcional, de outro projeto 

ou de fonte externa a organização. 

 

2.3 Desenvolvimento da equipe do projeto  

 

Desenvolver a equipe do projeto é o processo de aprimoramento das 

competências e harmonização da equipe para elevar a qualidade ou 

quantidade das entregas. Os gerentes de projetos devem possuir ou adquirir 

habilidades para identificar, construir, manter, motivar, liderar e inspirar as 

equipes a alcançar um alto desempenho da equipe e cumprir os objetivos do 

projeto. 

 

O trabalho em equipe é um fator primordial para o êxito do projeto, e 

desenvolver equipes de projetos eficazes é uma das responsabilidades 

primárias do gerente de projetos. Os gerentes de projetos devem motivar a 

equipe continuamente fornecendo desafios e oportunidades, oferecendo 

feedback e apoio conforme necessário e reconhecendo e recompensando o 

bom desempenho. Uma equipe de alto rendimento pode ser alcançada usando 

comunicações abertas e eficazes, desenvolvendo a confiança entre todos os 

membros da equipe, administrando os conflitos de forma construtiva e 

estimulando soluções de problemas e tomadas de decisão de forma 

colaborativa. O gerente do projeto deve buscar transpor as barreiras para 
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mobilização do recursos necessários para desenvolver equipes de projeto 

eficazes. 

 

Atualmente, os projetos se desenvolvem em um ambiente global e 

seus membros possuem ampla diversidade cultural. Com frequência, os 

membros da equipe têm experiência em setores diversos, vários idiomas e, às 

vezes, operam na “linguagem da equipe”, adotando uma linguagem ou uma 

norma que não é sua nativa. É salutar aproveitar as diferenças culturais, 

concentrar-se em desenvolver e apoiar os colaboradores ao longo da vida do 

projeto, e promover o trabalho de forma interdependente, em um clima de 

confiança mútua. Desenvolver a equipe do projeto melhora as habilidades das 

pessoas, as competências técnicas, o ambiente global da equipe e 

desempenho do projeto. Requer comunicação clara, oportuna, eficaz e 

eficiente entre toda a equipe ao longo da vida do projeto.  

 

O desenvolvimento da equipe do projeto tem como objetivo: 

 

• Aprimorar os conhecimentos e as habilidades dos membros da 

equipe para aumentar sua capacidade de concluir entregas do projeto, 

minimizar os custos, reduzir os cronogramas e melhorar a qualidade; 

• Elevar os sentimentos de confiança e consenso entre os membros 

da equipe para melhorar a motivação, reduzir os conflitos e aumentar o 

trabalho em equipe; e 

• Criar uma cultura de equipe dinâmica e coesa para aumentar a 

produtividade individual e da equipe, o espírito de equipe e a cooperação, e 

habilitar o treinamento e mentoria entre os próprios membros da equipe para 

compartilhar conhecimentos e experiências. 

 

Para alcançar esses objetivos, temos como entradas: 

 

• Criar uma lista com a designação dos membros da equipe de 

projeto. 
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• Elaborar o plano para gerenciamento do projeto.  Que deverá 

conter: 

§ As estratégias, 

§ O plano de treinamento, 

§ As recompensas, 

§ Os feedbacks, 

§ O treinamento adicional,  

§ Os resultados das avaliações periódicas e  

§ O calendário de recursos consolidados. 

 

A fim de maximizar o desenvolvimento da equipe do projeto é 

recomendado a utilização de ferramentas como: 

 

• Habilidades interpessoais, também conhecidas como “habilidades 

não técnicas”, são especialmente importantes para o desenvolvimento da 

equipe. A equipe de gerenciamento do projeto pode minimizar os problemas e 

aumentar a cooperação se perceber os sentimentos dos membros da equipe, 

prever suas ações, reconhecer suas preocupações e fizer um monitoramento 

das questões. Há de se ressaltar que aspectos como empatia, influência, 

criatividade e facilitação de grupo são ativos valiosos na administração de 

equipes. 

• Treinamento, toda atividade com propósito de aprimorar as 

competências da equipe. O treinamento pode ser formal ou informal. 

• Atividades de construção da equipe podem variar desde uma 

simples apresentação até uma experiência em outro local com um facilitador 

profissional com o objetivo de aprimorar as habilidades interpessoais. O 

objetivo das atividades de construção de equipe e ajudar membros individuais 

a trabalhar juntos com eficácia.  

• Regras básicas. As regras básicas definem expectativas claras 

sobre o comportamento aceitável dos membros da equipe do projeto. Um 

compromisso com diretrizes claras desde o início reduz os equívocos no 

entendimento e aumenta a produtividade. Discutir as regras básicas permite 
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que os membros da equipe descubram quais valores são importantes para os 

outros. Todos os membros da equipe do projeto compartilham a 

responsabilidade pela aplicação das regras definidas. 

• Agrupamento O agrupamento envolve colocar alguns dos 

membros mais ativos da equipe do projeto, ou todos, no mesmo local físico 

para aprimorar sua capacidade de atuar como uma equipe. O agrupamento 

pode ser temporário, como em ocasiões estrategicamente importantes durante 

o projeto ou durante o projeto inteiro. As estratégias de agrupamento podem 

incluir uma sala de reuniões da equipe, lugares para publicação de 

cronogramas, e outras utilidades que aprimoram a comunicação e o sentimento 

de pertencer a uma comunidade. Embora o agrupamento seja considerado 

uma boa estratégia, às vezes o uso de equipes virtuais é inevitável. 

• Reconhecimento e recompensas Parte do processo de 

desenvolvimento da equipe envolve reconhecer e recompensar o 

comportamento desejável.  

 

Cabe ressaltar que as estratégias para construção da equipe são 

especialmente valiosas quando os membros da equipe trabalham em locais 

remotos, sem o benefício da convivência presencial.Comunicações e trabalhos 

informais podem ajudar a desenvolver a confiança e estabelecer bons 

relacionamentos de trabalho. 

 

Uma das habilidades mais importantes ao desenvolver um ambiente 

de equipe envolve lidar com os problemas da equipe do projeto e discuti-los 

como questões da equipe. A equipe inteira deve ser estimulada a trabalhar de 

forma colaborativa para solucionar esses problemas. 

 

Para desenvolver equipes de projeto eficazes, os gerentes de 

projetos devem obter apoio da alta administração, obter o compromisso dos 

membros da equipe, criar recompensas e reconhecimentos apropriados, criar 

uma identidade de equipe, gerenciar conflitos com eficácia, promover confiança 
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e comunicação aberta entre os membros da equipe e, acima de tudo, prover 

uma boa liderança. 

 

Como um processo contínuo, o desenvolvimento da equipe é 

essencial para o êxito do projeto. Embora o desenvolvimento da equipe seja 

essencial no início de um projeto, é um processo sem fim. As mudanças em um 

ambiente de projeto são inevitáveis e, para gerenciá-las com eficácia, um 

esforço de desenvolvimento de equipe contínuo ou renovado deve ser 

aplicado. O gerente de projetos deve monitorar continuamente a atuação e o 

desempenho da equipe para determinar se são necessárias ações para 

prevenir ou corrigir diversos problemas da equipe. 

 

No que tange os planos originais sobre formas de recompensar as 

pessoas, são desenvolvidos durante o processo de desenvolvimento do plano 

de recursos humanos. É importante reconhecer que uma recompensa 

específica concedida a qualquer indivíduo só será eficaz se satisfaz uma 

necessidade valorizada pelo indivíduo. As decisões de conceder prêmios são 

tomadas, formal ou informalmente, durante o processo de gerenciamento da 

equipe do projeto com as avaliações do desempenho do projeto. 

  

Devem ser consideradas as diferenças culturais, ao determinar 

reconhecimento e recompensas. Por exemplo, pode ser difícil desenvolver 

recompensas apropriadas para a equipe em uma cultura que estimula o 

individualismo. Somente o comportamento desejável deve ser recompensado. 

 

 Porém, os membros da equipe não devem ser punidos por 

planejamento inadequado e expectativas não realistas impostos pela alta 

administração. As recompensas do tipo ganha-perde, que apenas um número 

limitado de membros da equipe podem obter, podem prejudicar a coesão da 

equipe. Recompensar o comportamento que todos podem alcançar, como 

entregar os relatórios de progresso no prazo, tende a aumentar o apoio entre 

os membros da equipe. 
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As pessoas ficam motivadas se sentem que são valorizadas na 

organização e que este valor é demonstrado pelas recompensas que recebem. 

Em geral, o dinheiro é considerado pela maioria como um aspecto muito 

tangível de qualquer sistema de recompensas, mas outras recompensas 

intangíveis também são eficazes. A maioria dos membros da equipe de 

projetos é motivada por uma oportunidade para crescer, obter realizações e 

aplicar suas habilidades profissionais a novos desafios. O reconhecimento 

público do bom desempenho cria um reforço positivo. Uma boa estratégia para 

gerentes de projetos é conceder à equipe todo o reconhecimento possível 

durante o ciclo de vida do projeto e não depois que o projeto é concluído. 

 

 

Uma teoria afirma que as equipes podem passar por cinco etapas de 

desenvolvimento. Em geral, essas etapas ocorrem em ordem. Porém, não é 

incomum que uma equipe fique bloqueada em uma etapa específica ou regrida 

para uma etapa anterior. Além disso, os projetos com membros da equipe que 

trabalharam juntos no passado podem pular uma etapa. 

 

• Formação. Nesta fase, a equipe se encontra e é informada sobre 

o projeto e quais são seus papéis e responsabilidades formais. Os membros da 

equipe tendem a ser independentes e a não estarem tão abertos nesta fase.  

• Conflito. Nesta fase, a equipe começa a considerar o trabalho do 

projeto, as decisões técnicas e a abordagem de gerenciamento de projetos. Se 

os membros da equipe não estiverem colaborativos e receptivos a ideias e 

pontos de vista diferentes, o ambiente pode se tornar destrutivo. 

• Acordo. Na fase de acordo, os membros da equipe começam a 

trabalhar juntos e adotam hábitos e comportamentos de trabalho que apoiam a 

equipe. Os membros da equipe começam a desenvolver uma confiança mútua.  

• Desempenho. As equipes que alcançam a etapa de desempenho 

funcionam como uma unidade bem organizada. São interdependentes e 

solucionam os problemas com segurança e eficácia. 
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• Dispersão.Na fase de dispersão, a equipe conclui o trabalho e se 

desliga do projeto. A duração de uma etapa específica depende da dinâmica, 

do tamanho e da liderança da equipe. Os gerentes de projetos devem ter um 

bom entendimento da dinâmica da equipe para orientar os membros durante 

todas as etapas de forma eficaz. 

 

Como saídas do desenvolvimento temos: 

 

Avaliações do desempenho da equipe À medida que esforços de 

desenvolvimento da equipe do projeto são implementados, a equipe de 

gerenciamento do projeto realiza avaliações formais ou informais da eficácia da 

equipe do projeto.  

 

As estratégias e atividades eficazes para desenvolvimento da equipe 

devem aumentar o desempenho da equipe, o que aumenta a probabilidade de 

cumprir os objetivos do projeto. Os critérios para avaliação do desempenho da 

equipe devem ser determinados por todas as partes apropriadas e 

incorporados nas entradas do desenvolvimento da equipe do projeto. Isso é 

especialmente importante em projetos relacionados a contratos ou negociações 

coletivas. 

 

O desempenho de uma equipe bem-sucedida é mensurado em 

termos de êxito técnico de acordo com objetivos acordados para o projeto, 

desempenho em relação ao cronograma e desempenho em relação ao 

orçamento. As equipes de alto desempenho são caracterizadas por esse 

comportamento orientado a tarefas e a resultados. Elas também exibem 

qualidades específicas relacionadas ao trabalho e às pessoas, que 

representam medidas indiretas de desempenho do projeto.  

 

A avaliação da eficácia de uma equipe pode incluir indicadores 

como:  



 

 
 
 

28

• Melhorias em habilidades que permitam que as pessoas realizem 

as tarefas com mais eficácia; 

• Melhorias em habilidades que permitam que as pessoas realizem 

as tarefas com mais eficácia; Melhorias em competências que ajudam a equipe 

a ter melhor desempenho como equipe; 

• Redução na taxa de rotatividade do pessoal e 

• Aumento na coesão da equipe em que os membros da equipe 

compartilham informações e experiências abertamente e se ajudam para 

melhorar o desempenho geral do projeto. 

 

 Como resultado da realização de uma avaliação do desempenho 

geral da equipe, a equipe de gerenciamento do projeto pode identificar o 

treinamento, a orientação, a mentoria, a assistência ou as mudanças 

necessárias para melhorar o desempenho da equipe. Isso também deve incluir 

a identificação dos recursos adequados ou necessários para alcançar e 

implementar as melhorias identificadas na avaliação. Esses recursos e 

recomendações para melhoria da equipe devem ser bem documentados e 

encaminhados às partes apropriadas. Isso é especialmente importante quando 

os membros da equipe são sindicalizados, estão envolvidos em acordos 

coletivos, obrigados por cláusulas contratuais de desempenho ou outras 

situações relacionadas. 

 

2.4 Gerenciar a equipe do projeto 

 

Gerenciar a equipe do projeto é o processo de acompanhar o 

desempenho de membros da equipe, fornecer feedback, resolver questões e 

gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do projeto. A equipe de 

gerenciamento do projeto observa o comportamento da equipe, gerencia os 

conflitos, resolve questões e avalia o desempenho dos membros da equipe. 

Como resultado do gerenciamento da equipe do projeto, as solicitações de 

mudanças são encaminhadas, o plano de recursos humanos é atualizado, as 

questões são resolvidas, são fornecidos comentários para as avaliações de 
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desempenho e as lições aprendidas são acrescentadas ao banco de dados da 

organização.  

 

Gerenciar a equipe do projeto requer diversas habilidades de 

gerenciamento para estimular o trabalho em equipe e integrar os esforços dos 

membros da equipe para criar equipes de alto desempenho. O gerenciamento 

da equipe envolve uma combinação de habilidades, com ênfase especial em 

comunicação, gerenciamento de conflitos, negociação e liderança. Os gerentes 

de projetos devem fornecer tarefas desafiadoras para os membros da equipe e 

reconhecimento pelo alto desempenho.  

 

Como entradas deste processo temos: 

 

1) Designações de pessoal do projeto As designações de pessoal do 

projeto fornecem documentação que inclui a lista de membros da equipe do 

projeto.  

2) Plano de gerenciamento do projeto O plano de gerenciamento do 

projeto contém o plano de gerenciamento dos recursos humanos. O plano de 

recursos humanos inclui, entre outros itens:  

• Papéis e responsabilidades; 

• Organização do projeto e 

• Plano de gerenciamento de pessoal.  

 

3) Avaliações do desempenho da equipe. A equipe de 

gerenciamento do projeto faz avaliações periódicas, formais ou informais, do 

desempenho da equipe do projeto. Ao avaliar continuamente o desempenho da 

equipe do projeto, é possível adotar ações para solucionar problemas, 

modificar a comunicação, abordar conflitos e melhorar a interação da equipe. 

4) Relatórios de desempenho Os relatórios de desempenho 

fornecem documentação sobre a situação atual do projeto em comparação com 

as previsões. As áreas de desempenho que podem ajudar o gerenciamento da 

equipe do projeto incluem resultados de controle do cronograma, controle de 
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custos, controle da qualidade e verificação do escopo. As informações dos 

relatórios de desempenho e as previsões relacionadas ajudam a determinar os 

requisitos futuros de recursos humanos, reconhecimento e recompensas e 

atualizações do plano de gerenciamento de pessoal.  

5) Ativos de processos organizacionais. Os ativos de processos 

organizacionais que podem influenciar o processo de gerenciar a equipe do 

projeto incluem, entre outros: 

• Certificados de reconhecimento; 

• Boletins informativos; 

• Websites; 

• Sistemas de bônus; 

• Recursos corporativos e  

• Outros benefícios organizacionais. 

 

A fim de aperfeiçoar o gerenciamento da equipe do projeto é 

recomendada a utilização de ferramentas como: 

 

1) Observação e conversas. Observação e conversas são usadas 

para manter o contato com o trabalho e as atitudes dos membros da equipe do 

projeto. A equipe de gerenciamento do projeto monitora o progresso em 

relação às entregas do projeto, realizações que são fonte de orgulho para os 

membros da equipe e questões interpessoais; 

2) Avaliações do desempenho do projeto. Os objetivos para realizar 

avaliações de desempenho ao longo de um projeto podem incluir 

esclarecimento de papéis e responsabilidades, feedback construtivo para os 

membros da equipe, descoberta de questões desconhecidas ou não resolvidas, 

desenvolvimento de planos de treinamento individuais e o estabelecimento de 

metas específicas para períodos de tempo futuros. A necessidade de 

avaliações do desempenho do projeto formais ou informais depende da 

duração do projeto, da complexidade do projeto, da política organizacional, de 

requisitos de contratos de trabalho e da quantidade e qualidade da 

comunicação; 
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3) Gerenciamento de conflitos Os conflitos são inevitáveis em um 

ambiente de projeto. As origens de conflitos incluem recursos escassos, 

prioridades de cronograma e estilos de trabalho pessoais. As regras básicas da 

equipe, as normas do grupo e práticas rigorosas de gerenciamento de projetos, 

como planejamento das comunicações e definição de papéis, reduzem a 

quantidade de conflitos. Um gerenciamento de conflitos bem-sucedido resulta 

em maior produtividade e em relacionamentos de trabalho positivos. Quando o 

gerenciamento é adequado, as diferenças de opinião podem resultar em 

aumento da criatividade e melhoria no processo decisório. Se as diferenças se 

tornam um fator negativo, os membros da equipe do projeto são os 

responsáveis primários pela resolução. Se o conflito se ampliar, o gerente de 

projetos deve ajudar a facilitar uma resolução satisfatória. O conflito deve ser 

abordado o mais cedo possível e, em geral, com privacidade, usando uma 

abordagem direta e colaborativa. Se o conflito perturbador continuar, 

procedimentos formais podem ser usados, incluindo ações disciplinares. Ao 

lidar com conflitos em um ambiente de trabalho, os gerentes de projetos devem 

reconhecer as seguintes características dos conflitos e o processo de 

gerenciamento de conflitos:  

• O conflito é natural e força uma busca de alternativas; 

• O conflito é uma questão de equipe; 

• A abertura resolve conflitos; 

• A resolução de conflitos deve se concentrar em questões 

e não em personalidades e 

•  A resolução de conflitos deve se concentrar no presente 

e não no passado. 

 

O êxito dos gerentes de projetos no gerenciamento das suas 

equipes de projetos com frequência depende muito da capacidade para 

solucionar conflitos. Diferentes gerentes de projetos podem ter diferentes 

estilos para resolução de conflitos. Os fatores que influenciam os métodos de 

resolução de conflitos incluem: 
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• Importância relativa e intensidade do conflito; 

• Pressão de prazo para resolver o conflito; 

• Posição assumida pelas partes envolvidas e 

• Motivação para resolver o conflito a longo ou curto prazo. 

 

Existem seis técnicas gerais para resolver conflitos. Como cada uma 

delas tem o seu lugar e sua função, não são apresentadas em nenhuma ordem 

específica:  

 

• Retirada/Evitar. Recuar de uma situação de conflito efetivo ou 

potencial. 

• Panos quentes/Acomodação. Enfatizar as áreas de acordo e 

não as diferenças. 

• Negociação. Encontrar soluções que trazem algum grau de 

satisfação para todas as partes. 

• Imposição. Forçar um ponto de vista à custa de outro; oferece 

apenas soluções ganha-perde.  

• Colaboração. Incorporar diversos pontos de vista e opiniões 

de diferentes perspectivas; resulta em consenso e 

compromisso.  

• Confronto/Solução de problemas. Tratar o conflito como um 

problema que deve ser solucionado com o exame de 

alternativas; requer uma atitude de troca e diálogo aberto. 

4) Registro das questões Durante o gerenciamento de uma equipe 

de projetos, sempre surgem questões. Um registro por escrito documenta e 

ajuda a monitorar quem é responsável por resolver questões específicas até 

um prazo definido. A resolução de questões aborda obstáculos que podem 

bloquear a equipe e impedir que alcance suas metas. 

5) Habilidades interpessoais Os gerentes de projetos usam uma 

combinação de habilidades técnicas, humanas e conceituais para analisar 
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situações e interagir de forma apropriada com os membros da equipe. O uso 

de habilidades interpessoais apropriadas ajuda os gerentes de projetos a 

aproveitar ao máximo os pontos fortes de todos os membros da equipe. Existe 

um amplo conjunto de conhecimentos sobre habilidades interpessoais que é 

apropriado para trabalhos relacionados ou não a projetos. Esse conjunto de 

conhecimentos é extremamente aprofundado e não é possível discutir todos os 

detalhes nesta publicação. Algumas das habilidades interpessoais que os 

gerentes de projetos usam com mais frequência são discutidas brevemente 

abaixo.  

• Liderança. Os projetos bem-sucedidos requerem 

habilidades sólidas de liderança. A liderança é importante 

em todas as fases do ciclo de vida do projeto. É 

especialmente importante comunicar a visão e inspirar a 

equipe do projeto a alcançar o alto desempenho.  

• Influência. Como os gerentes de projetos com frequência 

têm pouca ou nenhuma autoridade direta sobre os 

membros da equipe em um ambiente matricial, sua 

capacidade para influenciar as partes interessadas 

oportunamente é essencial para o êxito do projeto. As 

principais habilidades de influência incluem: 

• Capacidade para ser persuasivo e articular 

claramente os pontos e as posições; 

• Altos níveis de habilidades de escuta ativa e 

eficaz; 

• Considerar as diversas perspectivas em qualquer 

situação e 

• Coletar informações relevantes e críticas para 

abordar questões importantes e alcançar acordos, 

mantendo a confiança mútua.  

• Processo decisório eficaz. Envolve a capacidade para 

negociar e influenciar a organização e a equipe de 
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gerenciamento de projetos. Algumas diretrizes para o 

processo decisório incluem:  

•  Foco nas metas que devem ser alcançadas; 

•  Seguir um processo para a tomada de decisões; 

•  Estudar os fatores ambientais;  

• Desenvolver qualidades pessoais dos membros da 

equipe;  

• Estimular a criatividade da equipe e  

• Gerenciar a oportunidade e o risco.  

 
Como saídas deste processo temos: 

1) Atualizações nos fatores ambientais da empresa Os fatores 

ambientais da empresa que poderão requerer atualizações como resultado do 

processo de gerenciar a equipe do projeto incluem, entre outros:  

• Comentários para as avaliações de desempenho 

organizacionais; e  

• Atualizações nas habilidades do pessoal.  

2) Atualizações em ativos de processos organizacionais Os ativos de 

processos organizacionais que poderão requerer atualizações como resultado 

do processo de gerenciar a equipe do projeto incluem, entre outros:  

• Informações históricas e documentação de lições 

aprendidas;  

• Modelos e  

• Processos padrão da empresa.  

3) Solicitações de mudanças As mudanças de pessoal, seja por 

opção ou por eventos incontroláveis, podem afetar o restante do plano de 

gerenciamento do projeto. Quando as questões de pessoal atrapalham o plano 

de gerenciamento do projeto, como a prorrogação do prazo ou estouro do 

orçamento, uma solicitação de mudança pode ser executada pelo processo 
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Realizar o controle integrado de mudanças. As mudanças de pessoal podem 

incluir transferência de pessoas para outras tarefas, terceirização de parte do 

trabalho e substituição de membros da equipe que se afastaram. Ações 

preventivas podem ser desenvolvidas para reduzir a probabilidade e/ou o 

impacto dos problemas antes que esses ocorram. Essas ações podem incluir 

treinamento para reduzir os problemas durante as ausências de membros da 

equipe do projeto e esclarecimentos adicionais sobre os papéis para garantir 

que todas as responsabilidades sejam cumpridas.  

4) Atualizações no plano de gerenciamento do projeto Os elementos 

do plano de gerenciamento do projeto que podem ser atualizados incluem, 

entre outros, o plano de gerenciamento de pessoal.  
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CAPÍTULO III 

O PAPEL ATUAL DA GESTÃO DE PESSOAS 

 

 "Um gênio é uma pessoa de talento que faz toda a lição de casa." 

Thomas A. Edison 

 
O mundo está mudando com uma rapidez incrível. E com 

intensidade cada vez maior. A mudança sempre existiu na história da 

humanidade, mas não com o volume rapidez e impacto com que ocorre hoje. 

Algumas variáveis contribuem para isso: as mudanças econômicas, sociais, 

tecnológicas, culturais, legais, políticas, demográficas e ecológicas que atuam 

de maneira integrada, em um campo dinâmico de forças que produz resultados 

inimagináveis trazendo imprevisibilidade e incerteza para as organizações. 

 

3.1 O contexto da Gestão de Pessoas 

 
É difícil separar o comportamento das pessoas e o das 

organizações. As organizações funcionam por meio das pessoas, que delas 

fazem parte e que decidem e agem em seu nome. Vários termos são utilizados 

para definir as pessoas que trabalham nas organizações. Esses termos 

definem como as organizações encaram as pessoas. Elas são chamadas de 

funcionários, empregados, trabalhadores, operários quando as organizações as 

tratam como tal. Ou podem ser chamadas de recursos humanos, 

colaboradores, associados, se as organizações os tratam dessa maneira. Ou 

ainda, talento humano, capital humano, capital intelectual, se as pessoas têm 

um valor maior para a organização. A denominação dada às pessoas reflete o 

grau de importância que elas têm para as organizações.  

 

Para atuar com sucesso a Gestão de Pessoas precisa atuar em 

quatro papéis distintos, a saber: 
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1) Competência em capital humano. É preciso saber cuidar e 

assessorar os gerentes nos vários processos de Gestão de Pessoas – agregar, 

aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas – ao mesmo 

tempo em que transforma pessoas em talentos humanos e estes em capital 

humano; 

2) Credibilidade. Para ganhar a credibilidade de todos os 

stakeholders, todos eles precisam confiar e acreditar nos propósitos e eficácia 

da gestão de pessoas; 

3) Competências e mudanças. A Gestão de Pessoas precisa 

funcionar como ator principal no processo da mudança, criatividade e inovação 

dentro das organizações, desenvolvendo as competências individuais, 

gerenciais, funcionais e organizacionais adequadas para isso; 

4) Competência nos negócios. A Gestão de Pessoas precisa focar 

em seus clientes, nas suas necessidades e aspirações e ser parceira em seus 

propósitos e objetivos, Principalmente no que tange aos negócios da 

organização. 

 

Segundo Chiavenato (2010, p. 555) toda organização procura 

alcançar os resultados globais do negócio, como o valor econômico agregado, 

crescimento, maior participação no mercado e lucratividade. Estes são, em 

geral, os objetivos organizacionais mais almejados. Para alcançá-los, todavia, a 

organização precisa de clientes para servi-los, atendê-los e satisfazê-los 

adequadamente. São os clientes que garantem aqueles resultados dos 

negócios. Mas, para conquistar clientes, a organização precisa dispor de 

processos internos como impulsionadores do negócio. Esses impulsionadores 

dependem, por sua vez, das competências organizacionais. Estas decorrem 

das competências do capital humano, como habilidades e competências, 

atitudes, compromisso, flexibilidade e foco nos resultados. 
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3.1 Motivação 

 
A motivação, segundo Maximiano (2011, p. 250): “É a energia ou 

força que movimenta o comportamento”. No campo da Administração, pessoa 

motivada usualmente significa alguém que demonstra alto grau de disposição 

para executar uma atividade de qualquer natureza. No entanto, as pessoas 

também se motivam para fazer coisas que vão à direção oposta à desejada 

pela empresa, como greves, sabotagens ou roubo de mercadorias e por 

consequência demitem os responsáveis por tal.  

 

As teorias sobre a motivação, que explicam o desempenho das 

pessoas em situações laborais, dividem-se em dois grupos. Há um grupo que 

procura explicar como funciona o mecanismo da motivação. Já o segundo 

grupo procura explicar quais são os motivos específicos que fazem as pessoas 

agir. Por causa disso o estudo da motivação para o trabalho desperta grande 

interesse entre administradores e pesquisadores, dada a importância de 

entender e se possível manejar o estado de disposição para a realização de 

tarefas.  

 
3.2 Liderança 

 
Segundo Maximiano (2011, p. 277): 

Liderança é o processo de conduzir as ações ou influenciar o 
comportamento ou a mentalidade de outras pessoas. 
Proximidade física ou temporal não é importante no processo. 
Um cientista pode ser influenciado por um colega de profissão 
que nunca viu ou mesmo que viveu em outra época. Líderes 
religiosos são capazes de influenciar adeptos que estão muito 
longe e que têm pouquíssima chance de vê-los pessoalmente 
(MAXIMIANO, 2011, p. 277). 
 

A liderança muitas vezes parece ser definida como uma virtude ou 

qualidade singular e inata, que torna algumas pessoas diferentes, pois 

possuem a solução mágica para influenciar outras. 
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No entanto, a liderança não pode ser vista apenas como habilidade 

pessoal, que torna o líder mais apto a influenciar outras. Às vezes, é o contrário 

que ocorre. Um grupo necessita de um líder e escolhe alguém para 

desempenhar o papel. 
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CONCLUSÃO 

 
O presente trabalho propôs-se a descrever as vantagens da 

aplicação das práticas de Gestão de Pessoas. Adicionalmente, observaram-se 

como as mesmas podem contribuir para o sucesso de um projeto. Ao longo do 

texto discorreu-se sobre as principais ferramentas da Gestão de Pessoas 

disponíveis atualmente. 

 

O estudo dessas diferentes práticas através da pesquisa 

bibliográfica permitiu identificar as melhores práticas de Gestão de Pessoas, 

mostrando que o PMOBOK está alinhado às melhores alternativas de Gestão 

de pessoas no momento atual.  

 

Dessa forma, um gerente de projeto que lançar mão das ferramentas 

indicadas pelo PMOBOK poderá gerenciar uma equipe com eficácia e com isso 

alcançar resultados mais expressivos no desenvolvimento de um projeto.  
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