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RESUMO 

 

 

A gestão de projetos tornou-se de extrema importância no mundo empresarial devido 

a globalização, à crescente competitividade entre as empresas e as crescentes 

exigências dos consumidores levando as organizações a buscarem a inovação de 

produtos e serviços. Neste cenário o Gerente de Projetos torna-se essencial para o 

sucesso dos empreendimentos da organização, pois é aspecto fundamental a 

existência de lideranças capazes de interagir de forma positiva e que contribua para 

os resultados de alta performance da equipe. Entretanto, para a obtenção do sucesso 

é necessário que o gerente de projetos possua conhecimento, aptidões, habilidades, 

atitudes necessárias para o desempenho da atividade e consiga conduzir seus 

liderados motivando e tornando a equipe eficaz. 

 

Palavras chaves: Equipes eficazes, perfil, alta performance, SAP 

    



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Project management is an important issue in the business world due to globalization, 

the growing competitiveness between companies and the growing customer demand 

driving organizations to seek innovative products and services. Consider that, Project 

Manager becomes essential for the success of the organization's projects, it is a key 

of the existence the leaders able to interact in a positive way and contribute to the 

results of high performance team. However, to achieve the success it is necessary the 

project manager has knowledge, skills, abilities, attitudes to perform the activity and 

can lead their team motivated and making effective results whit them. 

 

Key Words: Effective teams, profile, high performance, SAP 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

No cenário atual, as organizações estão vivenciando uma experiência inédita, 

graças aos acontecimentos da era pós-moderna (as mudanças nas áreas econômica, 

tecnológica e de mercado). A gestão eficiente e eficaz tem exigido dos gerentes de 

projetos criatividade e coragem para enfrentar mudanças numa velocidade jamais 

imaginada, pois além dos conhecimentos, habilidades e técnicas torna-se um fator 

determinante para a obtenção do sucesso o perfil adequado devido à crescente 

competitividade.  

Como o Gerente de Projetos atua diretamente com equipes deve possuir 

habilidades de relacionamento interpessoal uma vez que, muitas equipes atualmente 

são formadas por pessoas qualificadas, bem informadas e com senso crítico elevado 

que exigem comunicação aberta com os gerentes. Adicionalmente, muitas decisões 

em projetos já são tomadas em equipe. 

Talvez o grande desafio das organizações seja justamente identificar o perfil 

ideal para o Gerente de Projeto. A escolha correta do Gerente de Projeto pode 

determinar o sucesso ou o fracasso do projeto e neste contexto foi executada a 

proposta de identificação da importância do perfil do GP para a obtenção do sucesso 

na área de TI na implementação de sistema SAP. 

 

  

1.1 Tema 

 

 

A importância do perfil do GP para projetos de sucesso. 
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1.2 Área de Pesquisa 

 

 

Gerenciamento de Pessoas 

 
 

1.3 Palavras chaves 

 

 

Palavras: Motivação, equipes eficazes, perfil, liderança, alta performance, 

SAP 

 

 

1.4 Problema 

 

 

O perfil do GP em projetos de TI permite formar equipes eficazes? 

 

 

1.5 Hipotese 

 

 

O perfil do GP em projetos de TI permite formar equipes eficazes 

 

 

1.6 Objetivo Geral 

 

 

Identificar se o perfil do GP em projetos de TI de consultoria de sistema SAP 

permite formar equipes eficazes em projetos de implementação de sistema. 
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1.7 Objetivos Específicos 

 

 

 Elaborar pesquisa bibliográfica para identificar o perfil dos novos GP assim 

como identificar o que são equipes eficazes 

 Avaliar através da aplicação de um questionário como os GP atuam junto aos 

colaboradores da equipe 

 Avaliar com questionários como os colaboradores da equipe avaliam o perfil do 

GP 

 
 

1.8 Fontes/Coleta de Dados 

 

 

Com o objetivo de atender satisfatoriamente os objetivos propostos, 

procedeu-se a pesquisa bibliográfica em livros, artigos e sítios da internet (listados na 

Referência Bibliográfica).  

Após análise inicial efetuou-se questionários com Gerentes de Projetos da 

área de TI focando na implementação de sistemas SAP e com colaboradores da 

mesma área para identificar o perfil dos GP que possuem maior sucesso na entrega 

dos projetos assumidos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Gerenciamento de Projetos 

 

 

Atualmente o Gerenciamento de Projetos é de extrema importância para as 

empresas dos mais diversos segmentos e ramos de atuação, pois melhora a eficiência 

e eficácia dos projetos. 

Com base no PMBOK (PMI), é possível definir projeto como sendo um 

conjunto de atividades temporárias, realizadas em equipes com o objetivo de produzir 

um serviço ou produto e, o Gerenciamento de Projetos como sendo a “aplicação de 

conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de 

atender aos seus requisitos e demandas” (PMI, 2008).  

Logo, o gerenciamento de tais projetos é a aplicação de conhecimentos de 

diferentes áreas para que o planejamento, desenvolvimento, controle e encerramento 

do projeto sejam satisfatórios e eficazes, unindo em tal desenvolvimento os objetivos 

dos projetos bem como as necessidades do negócio.  

 

Podemos gerenciar os projetos em cinco etapas: 

1. Início 

2. Planejamento 

3. Execução 

4. Monitoramento e Controle 

5. Encerramento 
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Figura 01: Ciclo de vida do projeto, FONTE Vargas, 2005 

 

As etapas baseiam-se nas seguintes áreas de conhecimento: 

1. Gerenciamento da Integração 

2. Gerenciamento de Escopo 

3. Gerenciamento de Custos 

4. Gerenciamento de Qualidade 

5. Gerenciamento da Aquisição 

6. Gerenciamento de Recursos Humanos 

7. Gerenciamento das Comunicações 

8. Gerenciamento de Risco 

9. Gerenciamento de Tempo 

10. Gerenciamento de Stakeholders 

 

Organizações estão cada vez mais utilizando esse modelo para gerenciar 

novos produtos ou serviços, devido as rápidas mudanças, desafios e oportunidades e 
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para que a empresa mantenha-se competitiva no mercado globalizado. Porém não é 

somente o Gerenciamento de Projeto que irá definir o sucesso de um projeto. 

O sucesso de um projeto não depende unicamente das técnicas e 

competências na Gestão de Projetos. Depende de algumas variáveis, pois muitas 

partes da organização exercem forte influência no projeto e dentre elas podemos citar 

o perfil do Gerente de Projetos. 

 

 

2.2 Implementação de sistemas 

 

 

Os sistemas de integração de Gestão (SIG), denominados Enterprise 

Resource Planning (ERP) surgem como ferramenta facilitadora de coleta e tratamento 

integrado das informações operacionais e gerenciais com o objetivo de integrar os 

processos e têm atualmente recebido grande atenção de empresas no mercado.  

As decisões pela utilização de sistemas ERP geram oportunidades e 

benefícios para a organização como o controle sobre os processos da empresa, a 

atualização tecnológica, acesso à informação com qualidade, informação em tempo 

real e facilitam a tomada de decisões. 

Conforme 25ª edição da Pesquisa Anual do Mercado Brasileiro de 

Administração e Uso de Tecnologia de Informação nas Empresas realizada pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) e divulgada no dia 24.04.2014, no mercado brasileiro 

de sistemas de gestão empresarial (ERP) apenas três fabricantes de software de ERP 

— Totvs, SAP e Oracle — detêm, juntas, 83% do mercado nacional.  

Para empresas de grande porte, a SAP detém 52% do mercado nacional e é 

a líder mundial de softwares para empresas deste nível. Por isto, para a 

implementação do SAP é necessário um gerenciamento de projeto forte e com 

gerentes que conheçam as ferramentas e tenham um perfil diferenciado para efetuar 

a entrega com sucesso. 
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2.2.1 Sistema SAP 

 

 

Conforme constante no site da SAP, em 1972 foi fundada a Empresa SAP 

(Systems Analisys and Program Development) com o objetivo de desenvolver 

aplicações de softwares padronizados para processamento em tempo real. 

Podemos definir brevemente o SAP como um sistema que oferece um 

conjunto de módulos interligados com funcionalidade administrativa abrangente e que 

fornece soluções comerciais totalmente integrada para todas as áreas da empresa, 

possibilitando o gerenciamento de informações em tempo real. Resumidamente, é um 

sistema de gerenciamento de dados que integra as diversas áreas da organização e 

controla os processos da empresa. 

 

Os principais módulos do SAP são: 

 SAP FI – Contabilidade Financeira (Financial Accounting) 

 SAP CO – Contabilidade de Custo (Controlling) 

 SAP MM – Administração de Material (Material Management) 

 SAP SD – Vendas e Distribuição (Sales and Distribution) 

 SAP PP – Planejamento de Produção (Production Planning and Control) 

 SAP PS – Administração de Projeto (Project System) 

 SAP QM – Qualidade (Quality Management) 

 SAP PM – Manutenção (Plant Maintenance) 

 SAP IS – Soluções Setoriais (Industry Solutions) 

 SAP BW - Business Warehousing 

 SAP WM – Warehouse Management 

 SAP HR - Human Resource 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_FI&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_CO&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_MM&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_SD&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_PP&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_PS&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_QM&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_PM&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_IS&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_BW&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_WM&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_HR&action=edit&redlink=1
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FIGURA 02: Estrutura SAP, Fonte MUNDO SAP (Adaptado) 

 

Cada módulo é responsável por mais de 1000 processos de negócio, cada 

um deles baseado em práticas consagradas no mundo dos negócios. Existem mais 

de 8000 tabelas que administram desde a estrutura corporativa até a política de 

desconto oferecida aos clientes. O sistema oferece o processamento de informações 

em verdadeiro tempo real ao longo da empresa onde estiver implementado. 

 

 

 

2.2.2 Metodologia SAP 

 

 

A metodologia de implementação SAP (ASAP) é dividida em 5 fases: 

1. Preparação do projeto – Consiste na identificação do time necessário para a 

execução do projeto, na elaboração do cronograma do projeto SAP, elaboração 

do plano do projeto, estratégia de implementação do projeto e reunião de 

Kickoff 
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2. Projeto Conceitual ou Desenho dos Processos – abrange a identificação, 

mapeamento e detalhamento dos cenários do cliente. Como são os processos 

atuais do cliente e como serão atendidos pelo SAP. Também ocorre o 

entendimento dos processos que possam, por algum motivo específico, não ser 

atendidos pelo SAP STANDARD e desta forma deve ser criado programas 

específicos que chamamos de GAP’s. Nesta fase é elaborada a documentação 

conhecida como Business Blueprint com o AS IS (cenário atual) e TO BE 

(Cenário futuro). 

3. Realização – abrange a realização da configuração, parametrização do sistema 

SAP conforme o documento de Business Blueprint. Ocorre as especificações 

dos possíveis GAP’s, os desenvolvimentosdos GAP’s, os testes unitários e 

integrados do sistema assim como os testes de perfil de acesso. Nesta fase 

são elaboradas as documentações de configuração, as especificações 

funcionais, especificações técnicas, documentos de testes e aprovação dos 

testes. 

4. Preparação Final – abrange-se principalmente a preparação do ambiente para 

podermos efetuar a implementação do sistema. Transporte das configurações, 

dos desenvolvimentos para Produção, carga de dados para o ambiente 

Produtivo como saldos contábeis, dados de materiais, de fornecedores, de 

clientes, de funcionários e outros. O plano de cutover que prevê cada atividade 

a ser executada para o GO LIVE e definição de tempo que o sistema ficará 

parado. 

5. Entrada em Produção (GO LIVE) – início dos processos no sistema SAP, 

ajustes necessários, acompanhamento e suporte. Neste momento também 

registra-se as lições aprendidas que são mapeadas em todas as fases 

anteriores do projeto 

 

 



19 

 

 

 

 

FIGURA 03: Metodologia ASAP, Fonte Grupo Seculus 

 

A metodologia SAP assemelha-se muito com as fases do gerenciamento de 

projeto, porém com as suas particularidades: 

 

FASES DE GER. PROJETO METODOLOGIA ASAP 

Inicio Preparação do projeto 

Planejamento Projeto Conceitual ou Desenho dos processos 

Execução Realização 

Monitoramento e Controle Preparação Final 

Encerramento Entrada em Produção e Suporte 

Tabela 01: Fases e Metodologia ASAP (Klug, 2015) 

 

Cabe ressaltar que o Gerenciamento de integração, de escopo, de tempo, de 

risco, de qualidade, de custos, de comunicação, de aquisição, de Recursos Humanos 

e de Stakeholders já foi desenvolvido pelo cliente em parceria com a consultoria 

contratada. 
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2.3 Gestão de Pessoas 

 

 

A Gestão de Pessoas é uma das áreas que mais tem passado por mudanças 

e transformações nos últimos anos e no contexto atual é fundamental para o sucesso 

de uma organização assim como para o sucesso de um projeto devido a 

competitividade e globalização. É parte essencial para a busca da qualidade e 

excelência. 

Segundo o podcast Gerenciamento de Pessoas de Ricardo Vargas o Gerente 

de Projeto precisa assegurar que a equipe do projeto esteja unida com os stakeholders 

e que esteja alinhada com o projeto e também motivada.  

Para Nelson e Quick (2006) os Gerentes de Projetos possuem desafios de 

gerenciar as diversidades nas equipes, encorajar o comportamento ético, as atitudes 

positivas e a integridade pessoal. 

Na atualidade passa a ser de extrema importância e essencial para o Gerente 

de Projeto a habilidade de relacionamento para a gestão de conflito, para a liderança, 

para a negociação e para a comunicação. 

Diariamente o Gerente de Projeto irá observar a equipe, conversar, negociar, 

pactuar, ouvir e interagir para que o projeto seja realizado. É necessário que os 

colaboradores subordinados deem ideias, sugestões, alternativas, que influenciem-se 

positivamente um aos outros, que assumam compromissos e empenhem-se 

individualmente e em equipe. Precisam também estar motivados e buscando efetuar 

as coisas da forma mais correta e eficiente para a melhoria da organização. 

Desta forma, os gerentes de projetos passam a ser fundamental para a gestão 

de pessoas já que os resultados da equipe são exigidos dele. Eles também devem ser 

capazes de liderar a equipe com diferenças culturais e diversidades; devem entender 

o lado humano e; devem ser capazes de gerenciar à cooperação das pessoas para o 

alcance dos objetivos comuns. 
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2.4 Gerenciamento de Projeto e o papel do Gerente de Projeto 

 

 

Segundo Vargas (2006), pode-se definir o Gerenciamento de Projeto como: 

 
 
 

“um conjunto de ferramentas com a finalidade de desenvolver as habilidades, 
conhecimentos e capacidades individuais, permitindo o controle de eventos não 
repetitivos, únicos e complexos em um cenário de tempo, custo e controles pré-
determinados.”  
 
 
 

Os projetos são empreendimentos que, na maioria das vezes, envolvem 

vários departamentos de uma organização, várias empresas e necessitam de um 

conjunto de habilidades e competências multidisciplinares em seu planejamento e 

execução.  

O PMI (2008) define o gerente de projeto como: 

 
 
 

“pessoa designada pela organização para fazer com que o projeto atinja seus objetivos, 
ressaltando que este deve não só ter habilidades e conhecimentos relativos a 
gerenciamento de projetos e da área de aplicação, mas também ter competências 
comportamentais relacionadas a atitude, características pessoais e capacidade de 
liderança, de forma a “guiar a equipe do projeto, ao mesmo tempo que busca atingir os 
objetivos do projeto e equilibrar as restrições do mesmo” (PMI, 2008, pág. 13).” 
 
 

 

Entre as responsabilidades do gerente de Projeto se destacam as: 

 

 Gerenciar o projeto; 

 Criar planos do projeto; 

 Identificar e controlar riscos; 

 Controlar mudanças no projeto; 

 Medir o desempenho do projeto; 

 Adotar medidas corretivas; 

 Controlar os resultados do projeto; 
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 Gerenciar a equipe do projeto; 

 Prover relatório de status do projeto. 

 

Como competências e papeis do Gerente de Projeto podemos citar: 

 Liderança; 

 Comunicação; 

 Poder de negociação; 

 Resolução de problemas; 

 Autoridade; 

 Motivação; 

 Experiência; 

 Habilidades técnicas; 

 Resolução de conflitos; 

 Estilo participativo; 

 Trabalho em equipe. 

 

Desta forma, o gerente de projeto torna-se responsável pelo pela 

administração do projeto para que seja alcançado no término os objetivos pré-

determinados e seu papel é fundamental para a execução bem sucedida de um 

projeto. Com isso, as organizações reconhecem cada dia mais a importância de 

profissionais capacitados para liderar projetos visto a necessidade de habilidades 

administrativas, gerenciais, analíticas e interpessoais. 

 

 

2.5 Perfil do Gerente de Projetos 

 

 

O Gerente de Projeto administra todas as ações necessárias para a 

implementação, execução, monitoramento e controle do projeto e devido a isto, 
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identifica-se a importância de conhecer o perfil ideal do Gerente de Projeto para que 

as organizações possam ter maior êxito na realização dos projetos. 

O PMBOK (2008) define as competências do Gerente de Projeto em 3 

dimensões distintas:  

 
 
 

1) Competências em conhecimento – conhecimento em processos, ferramentas e 
técnicas para as atividades do projeto 

2) Competência em Desempenho – aplicação dos conhecimentos em gerenciamento 
de projetos para conseguir os requisitos 

3) Competência Pessoal – comportamento em relação ao desempenho das 
atividades, suas atitudes e suas características 

 
 
 

As características abaixo delimitam o perfil do Gerente de Projeto: 

 

 Apoiador 

 Adaptável 

 Sociável 

 Enérgico 

 Atencioso 

 Habilidoso 

 Respeitoso 

 Planejador 

 Organizado 

 Espontâneo 

 Tolerante 

 Criativo 

 Ouvinte 

 Leal 

 Detalhista 

 Perfeccionista 

 Flexível 

 Tranquilo 
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 Ousado 

 Confiável 

 

Todas as características devem ser dosadas e trabalhadas no momento 

adequado para que possam ser aproveitadas com eficiência e eficácia para o sucesso 

do projeto. 

 

2.6 Gerente de Projetos como Fator Determinante para Projetos de Sucesso 

 

 

Podemos considerar um projeto bem sucedido aquele que é desenvolvido 

dentro das expectativas de tempo, custo, qualidade (tríplice aliança) além da 

satisfação do cliente. É aquele projeto que todas as atividades planejadas foram 

entregues dentro do cronograma, com o orçamento estimado e com todos os 

requisitos apontados e definidos pelo cliente alcançando os objetivos propostos 

conforme as expectativas. 

É possível perceber uma séria de características de projetos bem sucedidos 

conforme SILVA, FINOCCHIO JR, SOARES, VALLE (2010, pág 58-59) tais como: 

 Projeto alinhado com os objetivos da organização; 

 Apoio efetivo da alta administração; 

 Liderança efetiva 

 Partes interessadas de acordo com o proposito, meta e objetivos do 

projeto; 

 As expectativas das partes interessadas são continuamente gerenciadas 

e validadas; 

 O escopo e entregas são bem definidos e acordados; 

 Papel e responsabilidade de cada parte interessada e de membros da 

equipe são claramente comunicados e entendidos; 

 Cronograma realista 

 Comunicações efetivas e consistentes 
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 Progresso do projeto medido constantemente 

 Forte senso de colaboração de trabalho em equipe 

 Expectativas e mudanças em relação ao escopo são gerenciados 

cuidadosamente 

 Recursos do projeto são capacitados 

 

A obtenção do sucesso em um projeto de Implementação SAP é em grande 

parte determinado pelo jeito de conduzir e isto está vinculado a Metodologia ASAP e 

com o perfil do Gerente de Projeto. 

O gerente de projeto deve ser visto como um elemento de integração de todo 

o projeto (stakeholders em geral) e deve ter um planejamento e controle integrados 

para a obtenção do sucesso. Em suma, com o Gerente de projeto atuando como um 

integrador é possível obter o envolvimento dos usuários, o suporte executivo, manter 

um planejamento adequado com os objetivos claros e com uma equipe coesa e 

colaborativa. 

 

  

2.7 Desafio do Gerente de Projeto para Formar Equipes Eficazes 

 

 

Equipes eficazes são aquelas que surpreendem pelos resultados obtidos 

mesmo que as condições ambientais não sejam as mais apropriadas. 

No mundo atual é de extrema importância utilizar o potencial máximo das 

pessoas. Para que este potencial seja aproveitado de forma positiva é necessário que 

o gerente de projeto tenha uma proximidade com a equipe para um maior nível de 

comprometimento e performance. 

Na busca de formar equipes eficazes, o gerente de projeto deve inicialmente 

conhecer a si  mesmo (pontos fracos e pontos fortes); conhecer a empresa (entender 

o negócio e estratégia da empresa para perceber impactos das suas ações e 

omissões); conhecer as pessoas (conhecer as pessoas da equipe, chamar pelo nome, 

conhecer seus hobbies, o nome dos seus familiares – informações uteis na hora de 
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motivar e inspirar a equipe); desenvolver as pessoas (desafia-las com o intuito de 

crescimento, de buscar coisas novas que possam ajudar a empresa, de dar ideias, 

opiniões, sugestões – desenvolver pessoas é o caminho mais rápido para a obtenção 

de resultados nas empresas) e cultivar postura e hábitos profissionais (mostrar 

respeito, atenção). 

Algumas regras também devem ser consideradas para o Gerente ser 

respeitado como comunicar as decisões tomadas com a “alta gerência” para a equipe; 

definir metas de desempenho e definir responsabilidades individuais, determinar o 

ritmo de trabalho assim como a sua abordagem; avaliar os resultados e ter o controle 

das atividades da equipe. Deve ainda esclarecer as expectativas, confiar na equipe 

(pessoas que cumpram seu papel e responsabilidades, cabendo ao gerente apenas 

monitorar e controlar os resultados), deve efetuar reuniões pautadas e pré-definidas 

para melhor desempenho e deve comemorar resultados com a equipe. 

A equipe deve ter diretrizes informando a razão do trabalho a ser 

desenvolvido, deve ter boa comunicação entre os integrantes da equipe gerando 

interações construtivas, os papeis e responsabilidades devem ser bem definidos e 

claros para permitir o trabalho individual e coletivo e a equipe deve atuar no apoio 

mutuo para que as contribuições individuais gerem sucesso e progresso a equipe. 

As pessoas de equipes eficazes cultivam sentimentos de lealdade, 

confiabilidade e solidariedade. Utilizam a crítica como instrumento para crescimento 

profissional, ajudam e impulsionam uns aos outros e trabalham em sinergia para o 

sucesso do resultado.  

No artigo de Equipes de Alto desempenho e Liderança, uma equipe sempre 

modela e repete os comportamentos de seu líder (METZEN, 2012). Logo, a qualidade 

de entrega do resultado do projeto é em sua maioria proveniente da gestão efetuada. 

Neste contexto o gerente de projeto passa a ser peça essencial para a 

obtenção de sucesso. Ele é visto pela equipe como inspirador, como exemplo 

(atitudes, hábitos, comportamentos), como coerente, como consistente, como 

humilde, sabe ser ouvinte, comunicativo, sabe motivar, sabe encorajar a equipe e 

delegar as tarefas e é uma pessoa resiliente para a equipe. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipos de pesquisa 

 

 

Com base em experiências dos autores, observou-se a necessidade de 

realizar um relato de experiência para comprovar que o perfil do Gerente de Projeto 

influencia na obtenção de sucesso de projetos na área de tecnologia de informação 

ligadas ao sistema SAP.  

Após apresentar a fundamentação teórica deste trabalho, realizou-se a 

análise dos resultados obtidos com os questionários aplicados aos consultores e 

gerentes de projeto da área de TI, ligados ao sistema SAP, caracterizando o presente 

estudo através da pesquisa teórica e qualitativa para melhor conhecimento, 

compreensão e identificação se o perfil do GP permite formar equipes eficazes ou 

obter sucesso na realização do projeto.  

Cabe ressaltar que a pesquisa qualitativa está centrada no entendimento 

humano dos aspectos do problema e é de caráter subjetivo. 

 

 

3.2 Universo e Amostras 

 

 

Os questionários foram aplicados em três projetos já finalizados da área de 

TI, ligados ao sistema SAP e abrangeu 3 Gerentes de Projeto e 48 consultores.  

Dos gerentes de projeto obtive 100% de aderência no preenchimento do 

questionário. Dos consultores apenas 60,41% mostraram-se interessados no assunto 

e responderam o questionário. 

Os questionários ficaram disponíveis do dia 01.06.2015 até 22.06.2015, 

permitindo tempo hábil de respostas para os interessados. 

Cabe ressaltar que os entrevistados pertencem a diferentes consultorias de 

SAP, todas localizadas em Curitiba e Porto Alegre. 
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3.3 Coleta de dados 

 

 

A coleta de dados visa contribuir com as organizações que possuem projetos 

SAP demonstrando a importância do Gerente de Projeto para a execução de tais 

projetos assim como ressaltar a importância deste profissional com suas habilidades 

e competências para o gerenciamento do projeto e para a obtenção do sucesso.  

Ressalta-se que, os percentuais e informações abaixo estão baseadas nas 

entrevistas que obtive retorno no período do dia 01.06.15 até 22.06.15. 

 

 

3.4 Tratamento e Analise de Dados 

 

3.4.1 Projeto 1 

 

 

O projeto 1 era um projeto de médio porte com 15 pessoas na equipe sendo 

1 Gerente de Projeto e 14 consultores (funcionais e desenvolvedores (ABAP’s)). 

O gerente de projeto efetuou o preenchimento do questionário (100% de 

aderência). Dos consultores apenas 10 mostraram-se interessados no assunto e 

responderam o questionário (aderência 71,43%). 

Pode-se constatar neste projeto, por meio dos questionários aplicados e 

conforme definição do gerente de projeto existente no PMI 2008, pág 13, que o 

Gerente de Projetos soube guiar a equipe e atingiu os objetivos do projeto. Ainda, 

segundo o PMI e os questionários, o GP possuía competências em processos, 

ferramentas e principalmente competência pessoal dosando suas atividades, atitudes 

e características.  

No artigo de Equipes de Alto desempenho e Liderança, a qualidade de entrega 

do resultado do projeto é em sua maioria proveniente da gestão efetuada conforme 

METZEN (2012) e isto ficou visível nas respostas dos questionários onde o GP 
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confiava na sua equipe, trabalhava para o desenvolvimento pessoal de cada um 

permitindo a tomada de decisões e, de certa forma, permitindo o auto gerenciamento 

de cada integrante da equipe. 

O projeto em analise efetuada pelo GP obteve sucesso, pois mesmo com os 

desafios enfrentados, o escopo foi entregue e os recursos conseguiram evoluir com 

conhecimentos. Também obteve uma satisfação do cliente onde foi implementado. 

Abaixo tabela compilada com respostas do questionário respondido pelo 

gerente do projeto em questão: 

 

Nome do Projeto 
Projeto 1 (alterado nome para preservar 
informações) 

% de confiança na equipe De 89% a 80% da equipe 

% de conhecimento da equipe De 89% a 80% da equipe 

% de entrega do projeto De 99% a 90% 

Existia senso de responsabilidade 
individual e coletiva na equipe? 

Totalmente 

Existia confiança mutua na equipe? Totalmente 

Como apoiava em conflitos 
internos? 

Alinhamentos em separado, para não levar aos 
outros consultores informações que poderiam 
causar algum desconforto. 

Como apoiava a equipe com 
conflitos com cliente? 

O GP é responsável por não deixar os problemas 
internos passar para o cliente e vice e versa. Assim 
meu empenho foi em criar um tipo de barreira para 
evitar problemas de confiança entre os times. 

As condições de trabalho (horário de 
atendimento, refeições, logística) 
eram ideais? 

Parcialmente 

Como manteve a equipe motivada? 
Foco na entrega, aprendizado acima da meta, 
exemplo postural. 

A equipe ficou satisfeita em 
trabalhar no projeto? 

Parcialmente 

Você considerou um projeto de 
sucesso? Justifique. 

Sim, o desafio foi muito grande e intenso, todos os 
recursos evoluíram durante o projeto e o cliente 
ficou satisfeito com o resultado final. 

Tabela 02: Projeto 1 – GP (Klug, 2015) 

 

Pela equipe de realização (consultores) o projeto obteve sucesso, pois foi 

entregue conforme requisitos do cliente e que ficou satisfeito com as mesmas. Apesar 
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de ser desafiador, o projeto permitiu a atuação conjunta e harmônica da equipe além 

de permitir o desenvolvimento dos colaboradores. 

Na análise de dados compiladas as informações e percentuais que temos são 

conforme abaixo: 

 

Figura 04: Projeto 1 – Desafio de conhecimentos (Klug, 2015) 

 

 

Figura 05: Projeto 1 – Tomada de decisão (Klug, 2015) 

 

 

Figura 06: Projeto 1 – Apoio na tomada de decisões (Klug, 2015) 
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Figura 07: Projeto 1 – Atuação em prol da equipe (Klug, 2015) 

 

 

Figura 08: Projeto 1 – Colaboração Mútua (Klug, 2015) 

 

 

Figura 09: Projeto 1 – Feedback e reconhecimento (Klug, 2015) 

Como você avalia o GP da 
consultoria frente ao 
projeto de 
implementação? 

40% avaliaram como Muito bom 
20% avaliaram como Totalmente capaz 
20% avaliaram como Bom 
10% avaliaram como ótimo 
10% avaliaram como atendeu as expectativas 

Tabela 03: Projeto 1 – Avaliação do GP no projeto (Klug, 2015) 
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Para você, qual o ponto 
forte do GP? 

50% apontaram a integração com a equipe 
30% apontaram o conhecimento 
20% apontaram a compreensão do projeto, capacidade de 
discernimento e saber ouvir e questionar 

Tabela 04: Projeto 1 – Ponto forte do GP (Klug, 2015) 

 

Para você, qual o ponto 
fraco do GP? 

1) Deixava as atuações na mão dos colaboradores (liberdade 
demais em alguns casos) 
2) Flexível demais 
3) Ter mais controle da equipe em alguns quesitos 
4) Confia muito na equipe e as vezes não efetua as cobranças 
devidas 
5) Tolerância 
6) Brincalhão demais 
7) Paciente demais 
8) Não seria um ponto fraco, mas impactante em certos 
momentos do projeto. Ser muito amigável e compreensivo. 
9) Não sei opinar 
10) Muito gente boa 

Tabela 05: Projeto 1 – Ponto fraco do GP (Klug, 2015) 

 

Assinale como você 
caracterizaria o GP? 

Habilidoso, Respeitoso, Ouvinte, Flexível, confiável, Sociável, 
espontâneo, Paciente, Tolerante, falador, atencioso, 
organizado, criativo, tranquilo, adaptável, leal, apoiador, 
planejador, detalhista 

Tabela 06: Projeto 1 – Caracterização do GP (Klug, 2015) 

 

 

Figura 10: Projeto 1 – Atuação com GP (Klug, 2015) 
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Você considerou um 
projeto de sucesso? 
Justifique. 

100% consideraram o projeto de Sucesso.  
As justificativas foram que o projeto foi entregue conforme 
solicitação do cliente, no prazo definido. A equipe estava em 
harmonia e trabalhando em conjunto apesar do projeto ser 
desafiador. O cliente ficou satisfeito 

Tabela 07: Projeto 1 – Projeto de Sucesso (Klug, 2015) 

 

Identificado nas análises dos questionários e do referencial teórico que o perfil 

do Gerente de Projeto contribuiu para a entrega com sucesso do projeto. Ele desafiava 

a equipe para fornecer subsídios para o crescimento profissional de cada integrante e 

gerar progressos na equipe além de existir um alto grau de confiabilidade. Também 

existia um senso de trabalho em equipe elevado demonstrando sinergia na equipe. 

Com este perfil de Gerente de Projeto é possível trabalhar para tornar uma 

equipe eficaz e de alta performance. A equipe torna-se auto gerenciável e efetuará a 

atuação para entrega da demanda solicitada sempre buscando superar as 

expectativas. 

 

 

3.4.2 Projeto 2 

 

 

O projeto 2 era um projeto de grande porte com mais de 31 pessoas na equipe 

sendo 1 Gerente de Projeto e 30 consultores (funcionais e desenvolvedores (ABAP’s)) 

O gerente de projeto efetuou o preenchimento do questionário (100% de 

aderência). Dos consultores apenas 15 mostraram-se interessados no assunto e 

responderam o questionário (aderência 50%). 

Conforme Nelson e Quick (2006) os Gerentes de Projetos possuem desafios 

de gerenciar as diversidades nas equipes, encorajar o comportamento ético, as 

atitudes positivas e a integridade pessoal. Em um projeto de grande porte, caso estes 

itens não sejam gerenciados pelo GP, existe grande probabilidade de impasses dentro 

da própria equipe e pode-se não obter o sucesso esperado.  
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Pode-se constatar neste projeto que o gerente soube gerenciar muito bem a 

equipe, as diversidades e efetuou muito bem a gestão de pessoas no projeto. Por 

meio dos questionários aplicados e conforme definição do gerente de projeto existente 

no PMI 2008, pág 13, também constatou-se que o Gerente de Projetos soube guiar a 

equipe e atingiu os objetivos do projeto. Ainda, segundo o PMI e os questionários, o 

GP possuía competências em processos, ferramentas e principalmente competência 

pessoal dosando suas atividades, atitudes e características.  

Conforme Mauricio Metzen em seu artigo de Equipes de Alto desempenho e 

Liderança, a qualidade de entrega do resultado do projeto é em sua maioria 

proveniente da gestão efetuada e isto ficou visível nas respostas dos questionários 

onde o GP confiava na sua equipe, trabalhava para o desenvolvimento pessoal de 

cada um permitindo a tomada de decisões e, de certa forma, permitindo o auto 

gerenciamento de cada integrante da equipe. 

O projeto em analise efetuada pelo GP obteve sucesso, pois mesmo com uma 

Logística de deslocamento dos consultores complicada não teve desistências ou 

perdas de recursos no projeto; o escopo realizado em “ondas” (segmento novo no 

mundo da consultoria) foi entregue com sucesso e o cliente ficou satisfeito com a 

entrega efetuada. 

Abaixo tabela compilada com respostas do questionário respondido pelo 

gerente do projeto em questão: 

Nome do Projeto 
Projeto 2 (alterado nome para preservar 
informações) 

% de confiança na equipe De 99% a 90% da equipe 

% de conhecimento da equipe De 99% a 90% da equipe 

% de entrega do projeto De 99% a 90% 

Existia senso de responsabilidade 
individual e coletiva na equipe? 

Totalmente 

Existia confiança mutua na equipe? Parcialmente 

Como apoiava em conflitos 
internos? 

Através de reuniões de alinhamentos e distribuição 
das tarefas para evitar a potencialização dos 
conflitos. 

Como apoiava a equipe com 
conflitos com cliente? 

Através de reuniões com todos os envolvidos para 
alinhamento de expectativas. 
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As condições de trabalho (horário de 
atendimento, refeições, logística) 
eram ideais? 

Parcialmente 

Como manteve a equipe motivada? 
Não esquecendo da parte humana além do foco na 
entrega e finalização do Projeto. 

A equipe ficou satisfeita em 
trabalhar no projeto? 

Parcialmente 

Você considerou um projeto de 
sucesso? Justifique. 

Sim, pois era realizado em Ondas, um segmento 
novo e com logística complicada. 

Tabela 08: Projeto 2 – GP (Klug, 2015) 

 

Pela equipe de realização (consultores) o projeto obteve sucesso, pois foi 

entregue conforme requisitos do cliente e que ficou satisfeito com as mesmas. A 

equipe possuía comunicação adequada e estava atuando em conjunto mesmo 

quando havia a necessidade de atuações fora do horário previsto e os problemas de 

entrega foram bem menores dos que os costumeiros para um projeto neste porte. 

Na análise de dados compiladas as informações e percentuais que temos são 

conforme abaixo: 

 

 

Figura 11: Projeto 2 – Desafio de conhecimentos (Klug, 2015) 
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Figura 12: Projeto 2 – Tomada de decisão (Klug, 2015) 

 

Figura 13: Projeto 2 – Apoio na tomada de decisões (Klug, 2015) 

 

 

Figura 14: Projeto 2 – Atuação em prol da equipe (Klug, 2015) 

 

 

Figura 15: Projeto 2 – Colaboração Mútua (Klug, 2015) 
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Figura 16: Projeto 2 – Feedback e reconhecimento (Klug, 2015) 

 

Como você avalia o GP da 
consultoria frente ao 
projeto de 
implementação? 

13,33% avaliaram como Excelente 
13,33% avaliaram como Ótimo 
20% avaliaram como Muito bom 
20% avaliaram como Bom 
6,67% avaliaram como atendeu as expectativas 
6,67% avaliaram como superou expectativas 
6,67% avaliaram como Totalmente capaz 
6,67% avaliaram como acima do padrão de GP's 
6,66% avaliaram como conduziu bem o projeto 

Tabela 09: Projeto 2 – Avaliação do GP no projeto (Klug, 2015) 

 

Para você, qual o ponto 
forte do GP? 

60% apontaram a integração com a equipe 
20% apontaram o conhecimento 
6,67% apontaram a Comunicação 
6,67% apontaram a confiança na equipe 
6,66% apontaram saber ouvir e conversar 

Tabela 10: Projeto 2 – Ponto forte do GP (Klug, 2015) 
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Para você, qual o ponto 
fraco do GP? 

1) Firmeza em algumas decisões tomadas (3) 
2) Tolerante (2) 
3) Permitir que pessoas acima dele definissem horários do 
projeto 
4) Comprometimento demasiado 
5) Compreensivo demais 
6) Não envolver-se mais a fundo em alguns problemas 
7) Tempo de projeto como GP (experiência) (4) 
8) Deixar parte das atuações somente com o consultor sem 
supervisão direta 
9) Liberal demais 

Tabela 11: Projeto 2 – Ponto fraco do GP (Klug, 2015) 

 

Assinale como você 
caracterizaria o GP? 

Atencioso, Ouvinte, Leal, flexível, confiável, respeitoso, 
espontâneo, tolerante, sociável, adaptável, organizado, criativo, 
paciente, tranquilo, habilidoso, falador, apoiador, rigoroso, 
perfeccionista 

Tabela 12: Projeto 2 – Caracterização do GP (Klug, 2015) 

 

 

Figura 17: Projeto 2 – Atuação com GP (Klug, 2015) 

 

Você considerou um 
projeto de sucesso? 
Justifique. 

100% consideraram o projeto de Sucesso. 
As justificativas foram que o projeto foi entregue conforme 
solicitação do cliente, no prazo definido. Ocorreram problemas 
na entrega mas bem menores do que os costumeiros. Houve a 
necessidade de atuação fora do horário previsto, mas sem 
grandes impactos para a equipe e projeto. A equipe possuía uma 
comunicação adequada, atuava em conjunto. O cliente ficou 
satisfeito 

Tabela 13: Projeto 2 – Projeto de Sucesso (Klug, 2015) 
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Identificado nas análises dos questionários e do referencial teórico que o perfil 

do Gerente de Projeto contribuiu para a entrega com sucesso do projeto. Ele apoiava 

a equipe, emitia constantes feedbacks e reconhecimento para motivar o crescimento 

profissional de cada integrante da equipe. Também existia confiabilidade entre equipe 

e GP e um senso de trabalho em equipe elevado demonstrando sinergia na equipe. 

Com este perfil de Gerente de Projeto é possível trabalhar para tornar uma 

equipe eficaz e de alta performance. A equipe torna-se auto gerenciável e efetuará a 

atuação para entrega da demanda solicitada sempre buscando superar as 

expectativas. 

 

 

3.4.3 Projeto 3 

 

 

O projeto 3 era um projeto de pequeno porte com apenas 5 pessoas na 

equipe, sendo 1 Gerente de Projeto e 4 consultores (funcionais e desenvolvedores 

(ABAP’s)). 

O gerente de projeto efetuou o preenchimento do questionário (100% de 

aderência). Dos consultores 4 mostraram-se interessados no assunto e responderam 

o questionário (aderência 100%). 

Pode-se constatar neste projeto, por meio dos questionários aplicados e 

conforme definição do gerente de projeto existente no PMI 2008, pág 13, que o 

Gerente de Projetos não soube guiar a equipe e nem atingir os objetivos do projeto. 

Faltava habilidades e competências para conseguir o envolvimento da equipe e, 

aparentemente, em muitos momentos a equipe estava desmotivada e apenas atuando 

por necessidade. O gerente não soube cativar a equipe para conseguir as entregas 

necessárias, pois a equipe possuía conhecimentos técnicos acima de 80% conforme 

pontuado no questionário e isto permitiria facilmente a entrega de 100% do escopo do 

cliente.  

Um ponto de atenção observado na análise efetuada neste projeto foi o fato 

de um questionário ser divergente de todos os outros, mas aparentemente identificado 
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a divergência devido a “amizade” existente entre Gerente e a pessoa em questão 

pontuado em uma resposta aberta “me dava muito bem com o gerente” (autor 

desconhecido). 

O projeto em analise efetuada pelo GP não obteve sucesso, pois nem todo o 

escopo foi entregue conforme o solicitado pelo cliente.  

Abaixo tabela com respostas do questionário respondido pelo gerente do 

projeto em questão e compilado: 

Nome do Projeto 
Projeto 3 (alterado nome para preservar 
informações) 

% de confiança na equipe De 79% a 50% 

% de conhecimento da equipe De 89% a 80% 

% de entrega do projeto De 79% a 50% 

Existia senso de responsabilidade 
individual e coletiva na equipe? 

Parcialmente 

Existia confiança mutua na equipe? Parcialmente 

Como apoiava em conflitos 
internos? 

Reuniões com consultores para chegar a um acordo 
comum. 

Como apoiava a equipe com 
conflitos com cliente? 

Reuniões para chegar a um acordo comum entre as 
partes envolvida 

As condições de trabalho (horário de 
atendimento, refeições, logística) 
eram ideais? 

Parcialmente 

Como manteve a equipe motivada? 
Efetuando momento de descontração dentro do 
projeto com brincadeiras 

A equipe ficou satisfeita em 
trabalhar no projeto? 

Não sei opinar 

Você considerou um projeto de 
sucesso? Justifique. 

Não, pois nem todo escopo solicitado foi entregue. 

Tabela 14: Projeto 3 – GP (Klug, 2015) 

 

Pela equipe de realização (consultores) o projeto não obteve sucesso, pois as 

decisões eram burocráticas e faltava liderança ativa por parte do Gerente.  

Na análise de dados compiladas as informações que temos são conforme 

abaixo: 
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Figura 18: Projeto 3 – Desafio de conhecimentos (Klug, 2015) 

 

 

Figura 19: Projeto 3 – Tomada de decisão (Klug, 2015) 

 

 

Figura 20: Projeto 3 – Apoio na tomada de decisões (Klug, 2015) 

 

 

Figura 21: Projeto 3 – Atuação em prol da equipe (Klug, 2015) 
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Figura 22: Projeto 3 – Colaboração Mútua (Klug, 2015) 

 

 

Figura 23: Projeto 3 – Feedback e reconhecimento (Klug, 2015) 

Como você avalia o GP 
da consultoria frente ao 
projeto de 
implementação? 

1) Bom 
2) Ruim 
3) Sem capacidade de comunicação, pouco influenciável, 
desconhecimento dos processos do cliente e das fases do 
projeto. Vários momentos precisamos parar as atividades 
para fazer suporte das atividades de GP para reuniões e 
apresentações. 
4) Falta conhecimento para atuação como GP, falta tomar 
decisões em prol da equipe. 

Tabela 15: Projeto 3 – Avaliação do GP no projeto (Klug, 2015) 

 

Para você, qual o ponto 
forte do GP? 

1) Cordial 
2) Não se aplica 
3) Deixou lições aprendidas, de como melhorar e estar ao 
lado da equipe. 
4) Não consegui achar ponto forte 

Tabela 16: Projeto 3 – Ponto forte do GP (Klug, 2015) 

 



43 

 

 

 

Para você, qual o ponto 
fraco do GP? 

1) Enérgico 
2) Extremista demais. 
3) Comunicação, desconhecimento, arbitrário, 
individualista. 
4) Falta de habilidade com a própria equipe 

Tabela 17: Projeto 3 – Ponto fraco do GP (Klug, 2015) 

 

Assinale como você 
caracterizaria o GP? 

1) Apoiador; Sociável; Enérgico; Espontâneo; Rigoroso 
2) Avesso a mudanças; Desatencioso; Incapaz; Rigoroso; 
Criativo; Inflexível 
3) Anti-social; Incapaz; Desorganizado; Desleal; 
Desordenado; Inflexível 
4) Sociável; Desatencioso; Rigoroso; Improdutivo; 
Falador; Inflexível 

Tabela 18: Projeto 3 – Caracterização do GP (Klug, 2015) 

 

 

Figura 24: Projeto 3 – Atuação com GP (Klug, 2015) 

 

Você considerou um 
projeto de sucesso? 
Justifique. 

1) Sim, pois me dava muito bem com o gerente. 
Conversávamos bastante e obtive feedbacks muito bom. 
2) Não. Faltou competência do GP para tocar o projeto 
conquistando a equipe, o cliente e para que as entregas 
fossem mais amenas (sem muito stress). 
3) Não foi um sucesso. Apesar da entrega, junto ao cliente 
não ter extrapolado prazos, o projeto poderia ser mais 
ordenado se estivéssemos com GP que nos orientasse e 
estive ao nosso lado, nos momentos de crise. 
4) Não. Como não tínhamos poder de decisão e tudo 
dependia do GP, infelizmente não entregamos todo o 
escopo e nem foi possível obter aprendizado. 

Tabela 19: Projeto 3 – Projeto de Sucesso (Klug, 2015) 
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Fica notório que o perfil do Gerente de Projeto não era ideal para a realização 

do projeto, ele desafiava pouco sua equipe, permitia poucas vezes a tomada de 

decisões pela própria equipe, muitas vezes também não conseguiu apoiar a equipe 

na tomada das decisões, o Gerente de Projeto não efetuava feedbacks com a equipe 

para motivar e incentivar os consultores, a maioria da equipe não trabalharia 

novamente com ele (75% da equipe – número elevadíssimo) e a avaliação frente ao 

projeto de implementação não foi positiva. 

Com este perfil de Gerente não é possível tornar uma equipe eficaz e de alta 

performance. A equipe apenas efetuará a atuação para entrega da demanda solicitada 

e não tentará surpreender as expectativas. 

 

 

3.4.4 Avaliação geral 

 

 

Foi possível identificar em análise dos três projetos que o porte do projeto 

pode, por muitas vezes, determinar o perfil do gerente de projeto que a(s) 

consultoria(s) colocam para atuação. Isto porque no projeto de pequeno porte foi 

enviado um GP que necessita de muito aperfeiçoamento para conseguir a sinergia da 

equipe enquanto para os projetos de médio e grande porte os GP’s eram mais flexíveis 

e sabiam conduzir a equipe para conquistar a sinergia e para a obtenção do sucesso.  

É explicável este tipo de atuação das consultorias já que elas visam sempre 

a obtenção do sucesso em projetos que são visíveis a outras organizações (projetos 

de médio e grande porte) para obter mais clientes e projetos cada vez maiores. 

 

Descrição 
Tamanho 
do 
Projeto 

Obteve 
Sucesso Perfil do GP 

Conhecimento 
da equipe 

Perfil GP 
permite 
equipe 
eficaz 

Projeto 1 Médio Sim Adequado Sim Sim 

Projeto 2 Grande  Sim Adequado Sim Sim 
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Projeto 3 Pequeno Não 
A ser 
aperfeiçoado Sim Não 

Tabela 20 – Avaliação Geral (Klug, 2015) 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

Existem vários fatores que devem ser considerados como fundamentais para 

a obtenção de sucesso em um projeto. Com o ambiente corporativo cada vez mais 

competitivo, não basta apenas as organizações focarem na cultura e elaboração do 

gerenciamento de projetos, visto que todas as empresas de maior porte já buscam 

atuar conforme as boas práticas do PMI.  

Um dos fatores que podemos citar para o sucesso do projeto é o envolvimento 

dos stakeholders e o comprometimento com o projeto de todos os envolvidos 

conforme identificado com o autor Ricardo VARGAS (2005). Isto deve-se ao fato de 

que o mundo organizacional atualmente sofre uma transição do capital financeiro para 

o capital intelectual e são as pessoas que determinam o sucesso ou o fracasso do 

projeto sendo o relacionamento interpessoal um componente vital para a obtenção do 

sucesso. 

É nesse contexto que as habilidades e competências do gerente de projeto 

ganham destaque já que a qualidade de um projeto, conforme Mauricio Metzen, é 

decorrente da gestão efetuada. 

Ficou confirmada na pesquisa efetuada que o Perfil do Gerente de Projeto 

pode influenciar fortemente a obtenção do sucesso no projeto e guiar a equipe para 

que ela torne-se eficaz. Um gerente de projeto com fortes habilidades interpessoais 

sabe como criar um ambiente adequado para a satisfação pessoal de cada integrante, 

para a qualidade no trabalho, para que as pessoas sintam-se valorizadas e motivadas 

para contribuir com o seu potencial máximo considerando os problemas como 

desafios e os erros como aprendizado. 
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